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  RESUMO 

 

Esta tese analisa as atitudes de satisfação geral, inibidoras e incentivadoras dos católicos, em termos 

consolidados e por variação dos públicos dos católicos frequentes à missa, católicos não praticantes 

e católicos de dupla pertença. A fundamentação teórica considerou o campo religioso brasileiro, 

Igreja Católica, Economia da Religião, marketing religioso e a Teoria do Comportamento do 

Consumidor na perspectiva mercadológica, contextualizando marketing de relacionamento e 

crocriação de valor, e a verificação do modelo proposto considerou a avaliação do construto de 

satisfação geral, elementos inibidores e elementos incentivadores, através de uma pesquisa 

descritiva, na qual a unidade de observação foi a Igreja Católica e a unidade de análise, os católicos. 

A análise fatorial efetuada permitiu identificar a existência de duas grandes  dimensões de atributos 

considerados fundamentais na avaliação de Satisfação Geral, que são Fator 1 = Afetividade e Fator 2 

= Arrependimento.Para a avaliação dos Elementos Inibidores, as dimensões identificadas foram 

Fator 1 = Evangelização e Fator 2 = Dedicação. Na  avaliação do construto de Elementos 

Incentivadores, verificou-se a existência de três dimensões de atributos considerados importantes 

Fator 1 = Ação Social, Fator 2 = Comunidade e Fator 3= Cultural. Os resultados indicam uma 

avaliação de satisfação, fracamente, percebida, os elementos inibidores, significativamente, 

considerados e avaliações fracas das atitudes incentivadoras. Verificou-se diferenças significativas 

na análise dos públicos considerados. O modelo proposto permitiu a observação das dimensões e 

variáveis que caracterizam o comportamento dos católicos em relação à Igreja Católica, permitindo 

uma visão sistêmica das atitudes que satisfazem, ou não, inibem, ou não, incentivam, ou não, seus 

seguidores.  

 

Palavras-chave: Igreja Católica. Comportamento do consumidor. Marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This thesis analyzes the attitudes of overall satisfaction, as well as inhibiting and stimulating 

attitudes of Catholics, on a consolidated basis and by variation of the Catholic public, that is, those 

who go regularly to Mass, non-practicing Catholics and Catholics of dual belonging. The theoretical 

basis has considered the Brazilian religious field, the Catholic Church, religious economics, 

religious marketing and the consumer behavior theory in the perspective of marketing, 

contextualizing marketing of relationship and co-creation of value, and while the verification of the 

proposed model considered the assessment of constructs of overall satisfaction, inhibiting and 

supportive elements, through a descriptive study in which the observation unit was the Catholic 

Church and the analysis unit were the Catholics. The factorial analysis made it possible to identify 

the existence of two large attributes which have been seen as of fundamental importance in the 

evaluation of Overall Satisfaction, which are Factor 1 = Affection and Factor 2 = Repentance. For 

the evaluation of Inhibiting Elements, the dimensions identified have been Factor 1 = 

Evangelization and Factor 2 = Dedication. On the evaluation of the construct of the Stimulating 

Elements, it has been found that there are three dimensions of attributes considered important, 

Factor 1 = Social Action, Factor 2 = Community and Factor 3 = Cultural. The results indicate an 

assessment of satisfaction dimly perceived, significantly considerably meaningful inhibiting 

elements and weak assessments of stimulating attitudes. It has been found significant differences in 

the analysis of the considered sample. The proposed model has allowed to observe the dimensions 

and variables that characterize the behavior of Catholics regarding the Catholic Church, allowing a 

systemic view of the attitudes that meet the expectations, or not, inhibit, or not, and encourage, or 

not, its followers. 

 

Keywords: Catholic Church. Consumers’ behavior. Marketing. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema desta tese é “Atitudes e elementos incentivadores, inibidores e de satisfação que 

determinam o comportamento dos católicos frequentes à missa, católicos não praticantes e católicos 

de dupla pertença: avaliação atitudinal em Montes Claros – MG”. A partir de considerações sobre o 

referencial teórico e aspectos metodológicos, tem-se os resultados da pesquisa e a conclusão. A 

discussão teórica concentra-se no campo religioso brasileiro, Igreja Católica, Economia da Religião, 

marketing religioso e a Teoria do Comportamento do Consumidor na perspectiva mercadológica, 

contextualizando marketing de relacionamento e crocriação de valor. Por se tratar de um tema atual, 

sua concretização pode provocar uma sensibilização em termos profissionais, sendo de grande valia 

esse aprofundamento para objetivar a compreensão do comportamento atual dos católicos frente à 

Igreja Católica. Nesse sentido, a satisfação é tão intelectual como acadêmica. 

As justificativas do porque da realização desta tese são contextualizadas a seguir. 

Considerando questões contemporâneas, a Igreja Católica se depara com desafios enormes para a 

predominância do Cristianismo bem como para manter sua hegemonia. Compreende-se que, perante 

os diversos obstáculos enfrentados pela Igreja Católica, impõe-se a necessidade de compreender o 

comportamento das pessoas em relação à permanência, ingresso e saída dos fiéis nas comunidades 

da Igreja Católica. O foco de atenção desta tese dirige-se para um experimento que se propôs a 

analisar e avaliar as atitudes das pessoas em relação à Igreja Católica.  

Em termos acadêmicos revela uma preocupação em avaliar um modelo que reflete 

cientificamente a percepção dos públicos (católicos frequentes à missa, católicos não praticantes e 

católicos de dupla pertença) em termos consolidados (todos os respondentes) e em termos de 

variação constatada por públicos considerados. Desde 2010, os dados do censo demográfico indicam 

que o Brasil continua tendo uma maioria católica, mas se a tendência  de progressivo declínio na 

declaração da crença católica apontada continuar a ocorrer, teremos, em um breve período, 

alterações significativas no campo religioso brasileiro. Os dados indicam que a proporção de 

católicos caiu de 73,8% registrado no censo de 2000 para 64,6% no censo de 2010.  Assim, destaca-

se a atualidade do tema desta tese bem como as inferências norteadas pela pesquisa com base no 

construto levantado para maior compreensão do comportamento dos católicos.  

Em relação ao ineditismo, pode-se destacar a justificativa pela elaboração dos construtos de 

Satisfação Geral, Elementos Inibidores e Elementos Incentivadores para uma compreensão científica 

do comportamento do consumidor religioso, em particular, do comportamento dos católicos. 



 21 

Entende-se que os resultados podem minimizar resistências, permitindo subsidiar estratégias 

necessárias para a implementação de ações que visam maximizar a satisfação e lealdade dos 

católicos e potenciais católicos.  

O estudo permitiu passar por conceitos teóricos de várias disciplinas relacionadas a Ciências 

da Religião e Mercadologia (comportamento do consumidor e marketing). Os conceitos relativos a 

Ciências da Religião são abordados com especificidade pelos autores da área enquanto os conceitos 

de marketing são referentes à teoria científica do comportamento do consumidor, à satisfação do 

consumidor e ao marketing dentro da adequação do consumidor religioso. Já as questões estatísticas 

referem-se ao planejamento amostral, à definição das estatísticas e testes utilizados que permitiram 

identificar relacionamentos entre as variáveis analisadas, seja  na análise unidimensional ou na 

multidimensional. A estatística unidimensional relacionou-se com a descritiva, considerando desde a 

amostra e a caracterização dos respondentes. Considerou-se, também, testes paramétricos, como a 

ANOVA one way (análise de variância), nas hipóteses, Na análise multidimensional, destaca-se a 

análise fatorial, que permitiu associar as atitudes dos públicos considerados com fatores avaliados. 

Tanto a metodologia como o referencial teórico da literatura pesquisada inserem-se em toda a 

perspectiva desta tese. Portanto, os resultados desta tese podem ser aplicados à realidade da Igreja 

Católica no Brasil. 

Ademais, é importante destacar que está cientificamente comprovado que os estímulos 

sensoriais e a percepção das pessoas são diferenciadas e essas percepções, que influenciam atitudes 

e comportamento, podem ser mudadas. Assim, entende-se que os achados desta pesquisa permitirão 

indicar e/ou sugerir ações que possibilitem mudanças de comportamento. A questão não foi 

invalidar ou não determinada teoria, mas fazer uma pesquisa, mais especificamente, um experimento 

de campo baseado na teoria científica, com o grau de profundidade e a originalidade exigidos para 

uma tese de doutorado. A idéia é que essa pesquisa possa servir de referência de análise, avaliação, 

comparação e compreensão do comportamento dos seguidores da Igreja Católica em suas decisões 

de escolhas e preferências. As inquietações da pesquisa estão na verificação da teoria, dos 

postulados e hipóteses levantados versus a avaliação e ação das pessoas em suas escolhas e 

preferências. O propósito foi entender as percepções dos seguidores da Igreja Católica.  

Considerando a interdisciplinaridade, o comportamento das pessoas, entendido em diversas 

abordagens como comportamento do consumidor, tem sido pesquisado, fundamentalmente, também 

com abordagens mercadológicas. No caso dessa pesquisa, o produto deve ser entendido como uma 
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referência à Igreja, Salvação, e aos produtos religiosos e o consumidor, como o seguidor da Igreja 

Católica.  

Assim, esta tese tem como objetivo geral analisar e descrever as atitudes de satisfação geral, 

inibidoras e incentivadoras dos católicos em termos consolidados e por variação dos públicos dos 

católicos frequentes à missa, católicos não praticantes e católicos de dupla pertença, enquanto, como  

seus objetivos específicos, considera-se:  

a) identificar e analisar as atitudes dos católicos em termos consolidados (todos os 

respondentes) em relação à Igreja Católica; 

b)  identificar e analisar as atitudes de satisfação geral dos seguidores da Igreja Católica 

considerando a variação constatada por católicos frequentes à missa, católicos não 

praticantes e católicos de dupla pertença; 

c) identificar e analisar as atitudes inibidoras dos seguidores da Igreja Católica considerando a 

variação constatada por católicos frequentes à missa, católicos não praticantes e católicos de 

dupla pertença; 

d) identificar e analisar as atitudes incentivadoras dos seguidores da Igreja Católica 

considerando a variação constatada por católicos frequentes à missa, católicos não 

praticantes e católicos de dupla pertença; 

e) identificar e descrever as atitudes mercadológicos de maior significância que implicam a 

permanência na Igreja Católica do seguidor da mesma; 

f) constatar se o seguidor da Igreja Católica expressa algum grau de lealdade para com a Igreja 

Católica; 

g) verificar a influência da cultura e tradição familiar para a permanência dos católicos na 

Igreja Católica. 

 

 A metodologia utilizada nesta tese, considera que a pesquisa realizada é do tipo descritiva, de 

base quantitativa. O propósito da pesquisa descritiva é obter um instantâneo preciso de alguns 

aspectos do ambiente analisado. Geralmente, nesse tipo de pesquisa, existem hipóteses e as relações 

estudadas não são de natureza causal embora possam ter utilidade para as previsões, segundo Aaker, 

Kumar e Day (Cf. 2001). 

  Por outro lado, se a associação produz a evidência de causalidade, de maneira inversa, a 

ausência de associação sugere a ausência de causalidade. Dessa forma, esta pesquisa adotou a 

associação entre variáveis para explicar a influência entre variável critério e preditiva. 
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Recorreu-se a fontes primárias de informações, materializadas através da realização de 

pesquisa descritiva. Para as fontes secundárias, a referência para contextualizar o suporte teórico que 

corrobora o construto da pesquisa foram livros, artigos científicos, periódicos, teses, dissertações e 

pesquisas realizadas no contexto do tema, em ambientes diversos. A unidade de observação 

considerada foi a Igreja Católica e a unidade de análise compreendeu os católicos frequentes à 

missa, católicos não praticantes e católicos de dupla pertença. 

  A amostra foi considerada em dois momentos. No primeiro, tem-se a definição da amostra 

para extrair o número de respondentes em termos consolidados, ou seja, todos os entrevistados. 

Nesse caso, a amostra é probabilística.  No segundo momento, a amostra foi dividida em proporções 

para os três grupos considerados na pesquisa: os católicos frequentes à missa, católicos não 

praticantes e católicos de dupla pertença.  No caso da amostra representativa de cada um desses 

grupos, a mesma é definida, metodologicamente, pelo tipo de abordagem, como estratificada não 

proporcional. 

  Para o primeiro momento da definição e cálculo da amostra, considerou-se um universo de 

390.212 habitantes, que constitui a população da cidade de Montes Claros – MG, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com base no senso populacional encerrado no 

dia 1º de julho de 2014. Portanto, para o cálculo da amostra, considerou-se uma amplitude da 

população com mais de 100 mil habitantes, com margem de erro de 10%, sendo 83 informantes para 

a pesquisa, com nível de confiança de 95,5% e probabilidade de 50/50 (Cf. DUARTE e  

FURTADO, 2014). 

Considerando uma amostra de 83 informantes, para maior segurança da pesquisa, foram 

pesquisados 150 respondentes. Com a margem de erro e o nível de erro considerados, tem-se uma 

amostra probabilística. O público-alvo da pesquisa foi formado por pessoas físicas que se definem 

como católicos e diferenciados por católicos frequentes à missa, católicos não praticantes e católicos 

de dupla pertença. Dos 150 questionários aplicados, 50 foram para os católicos frequentes à missa, 

50 para os católicos não praticantes e 50 para os católicos que têm dupla pertença. Os 50 (cinquenta) 

questionários dos católicos frequentes à missa foram assim distribuídos: 20 (vinte) questionários 

aplicados em duas Igrejas, na região central da cidade de Montes Claros, 15 (quinze) questionários 

aplicados em uma Igreja na zona norte da cidade e outros 15 (quinze) questionários aplicados em 

uma Igreja localizada na zona sul  da cidade. Já para os católicos não praticantes (50 questionários) 

e de dupla pertença (50 questionários), os mesmos foram identificados e entrevistados a partir de 

pontos estratégicos (pontos de ônibus, mercados, universidades e logradouros públicos), que 
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retrataram as diferentes classes sociais ‒ A (alta), B (média alta), C (média), D (média baixa) e E 

(baixa) ). O questionário contém uma pergunta para identificar se o entrevistado é católico frequente 

à missa, católico não praticante ou católico de dupla pertença. Portanto, o objeto atende aos critérios 

de acessibilidade e de localização. 

Assim, para a quantidade de entrevistas realizadas para cada público de 50 entrevistas, 

considerou-se, também, o princípio do teorema do limite central, que especifica que, para uma 

amostra deste tamanho, torna-se possível efetuar análises estatísticas, sendo 30 o limite mínimo para 

cada público, conforme Meyer (Cf. 1976, pp. 269-270). 

  A estrutura básica do questionário (o modelo do questionário está no ANEXO A) considera a 

existência de um conjunto de variáveis utilizadas para medir atitudes (avaliações comportamentais e 

percepções), considerando caracterização em seus diversos aspectos. A versão final do questionário, 

que procurou incorporar os conceitos apresentados na revisão teórica desta tese, refletiu-se na 

aplicação e evolução dos anteriores. Esse aperfeiçoamento foi consequência dos 60 (sessenta) pré-

testes realizados com os três públicos considerados, duas vezes. Os pré-testes foram realizados 

objetivando a revisão do conteúdo e dos conceitos definidos, a adequação da formulação dos 

enunciados e a verificação das dificuldades para o preenchimento dos questionários.  

Desta forma, após as críticas e sugestões obtidas na versão anterior do questionário, 

considerou-se a primeira pergunta para identificar se o entrevistado é católico frequente à missa, 

católico não praticante ou católico de dupla pertença (é católico e frequenta outros templos ou 

religião). O conteúdo do questionário contemplou a sua estrutura em quatro blocos de perguntas: 

a) Primeiro bloco ‒ caracterização em termos demográficos: sexo, idade, estado civil, filhos, 

quantidade de bens em casa, grau de instrução, classe socioeconômica; 

b) Segundo bloco – avaliação de Satisfação Geral e lealdade, considerando os seguintes 

conceitos relativos: avaliação do desempenho geral e qualidade, realização de necessidades, 

desconfirmação de expectativas (negativo), satisfação, dissonância cognitiva, atribuição de 

sucesso, arrependimento, afetividade positiva, atribuição de fracasso (remorso), afetividade 

negativa, avaliação da escolha  (resultados), atribuição de sucesso, lealdade; 

c) Terceiro bloco: Elementos Inibidores; 

d) Quarto bloco: Elementos Incentivadores. 

 

Assim, as questões do bloco 1 do questionário, reproduzido no ANEXO A, são de 

caracterização dos respondentes. As questões 01 a 15 do bloco 2 avaliam o construto de Satisfação 
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Geral. Já as questões de número 01 a 15 do bloco 3 avaliam o construto de Elementos Inibidores e 

as questões de número 01 a 15 do bloco 4, referem-se ao construto de Elementos Incentivadores. 

Para a caracterização dos respondentes, questões do bloco 1, recorreu-se à escala nominal no 

questionário. Já para a análise das questões que contém as variáveis observáveis e variáveis latentes 

do construto Satisfação Geral, Elementos Inibidores e Elementos Incentivadores, foram 

consideradas assertivas/enunciados, que foram avaliados por meio de: 

- escalas intervalares/Likert: de  5 pontos, considerando opções de resposta, tais como: discordo 

totalmente, discordo parcialmente, indiferente, concordo parcialmente, concordo totalmente. 

As variáveis latentes são: Satisfação Geral; Elementos Inibidores; Elementos Incentivadores. 

As variáveis observáveis são as questões contidas no questionário que avaliam as atitudes dos 

católicos nos construtos Satisfação Geral (bloco 2), Elementos Inibidores (bloco 3) e Elementos 

Incentivadores (bloco 4) 

Na perspectiva dos desafios da Igreja Católica no século XXI para manter os fiéis no mundo 

contemporâneo, considerado individualista, tem-se as inquietações que norteiam e suscitam o 

seguinte problema de pesquisa: “Quais as atitudes avaliadas pelos católicos nos construtos de 

satisfação geral, elementos inibidores e elementos incentivadores que determinam, com maior 

significância, o comportamento dos seguidores da Igreja Católica em termos consolidados (todos os 

respondentes) e por grupos considerados de católicos frequentes à missa, católicos não praticantes e 

católicos de dupla pertença?”. Numa investigação de caráter empírico, com dados primários, foram 

testadas as hipóteses enunciadas a seguir, decorrentes dos propósitos e objetivos definidos para esta 

tese: 

Hipótese 1 – Não existe evidência de uma correlação linear positiva significativa entre a 

cultura, tradição para ser católico com a satisfação do seguidor da Igreja Católica.  

Técnica de análise: Índice de Correlação de Pearson, Coeficiente de Determinação r². 

Consideramos para elaborar essa hipótese que a cultura sendo a determinante mais básica e 

significativa no comportamento do consumidor, deve estar relacionada, significativamente, com a 

satisfação do católico. Nesse sentido, é importante verificar essa correlação.  

O comportamento do consumidor é influenciado pelos principais fatores: cultural, sociais, 

pessoais e psicológicos. Dentre esses fatores, a cultura é considerada a determinante mais básica e a 

mais difícil de ser mudada. Entende-se que a cultura está relacionada a tradição. Consideramos que a 

satisfação do católico esta relacionada também a cultura, que tem de ser fortemente e 



 26 

favoravelmente considerada pelos fieis e seguidores da Igreja Católica. Essa justificativa permite 

compreender também a pertença a Igreja Católica. 

 

Hipótese 2 – Não existem evidências significativas de variação na análise dos públicos 

considerados (católicos frequentes à missa, católicos não praticantes e católicos de dupla pertença) 

de que os padres não pregam tão bem na Igreja Católica.  

 Técnica de Análise: ANOVA oneway (Análise de Variância); Teste LSD – Least Significant 

Diference (Mínima Diferença Significativa). 

A Teoria do Comportamento do Consumidor considera que, a partir do momento em que a 

motivação se faz presente em uma pessoa, esta desencadeia o processo de decisão das suas escolhas, 

no caso desta tese, a escolha da Igreja. Entende-se que, a falta de motivação gera e perda de fieis. Os 

padres são os principais comunicadores da Igreja Católica e também formadores de opinião. Os 

padres são fundamentais para a satisfação e motivação dos fieis.  

 

Hipótese 3 – Não existe evidências significativa de variação da satisfação dos católicos por 

classe socioeconômica - classe A (alta) e B (média alta); C (média); D (média baixa) e E (baixa) 

Técnica de análise: Média, ANOVA oneway (Análise de Variância), teste LSD – Least 

Significant Diference (Mínima Diferença Significativa). 

Esta tese se  propôs a avaliar os construtos de Satisfação Geral, Elementos Inibidores e 

Elementos Incentivadores em termos consolidados (todos os católicos pesquisados) e por públicos 

considerados (católicos frequentes à missa, católico não praticante e católico de dupla pertença). As 

classes socioeconômicas foram identificadas para caracterização dos entrevistados. Como a 

satisfação é uma variável atitudinal importante, testamos esta hipótese para verificarmos a satisfação 

por classe socioeconômicas e quais desses classes combinam ou não entre si. 

 

Hipótese 4 – Não existem evidências de que difere  a “Dimensão Satisfação Geral”, 

“Dimensão Elementos Inibidores” e a “Dimensão Elementos Incentivadores” por posicionamento 

entre si através de um índice global. 

Técnica de análise: Análise Fatorial e Média. 

Para elaboração dessa hipótese, consideramos a importância de determinar as dimensões com 

as variáveis mais significativas para as estratégias de marketing na Igreja Católica. Através da 

analise fatorial identificamos as dimensões Satisfação Geral, Elementos Inibidores e Elementos 
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Incentivadores.com as suas respectivas variáveis. Essas variáveis que compõem cada dimensão, são 

as mais importantes para a compreensão do comportamento dos católicos em relação a Igreja 

Católica. Com essa hipótese identificamos a média das variáveis de cada dimensão e através de um 

índice de posicionamento de cada uma das três dimensões, podemos determinar um índice de 

posicionamento global para a hipótese, e através desse índice fazermos a comparação das médias 

das três dimensões e identificamos qual das três dimensões e as variáveis são as mais significativa 

para o comportamento dos católicos. Compreendendo que a Igreja Católica precisa manter os seus 

fieis por longo tempo e conquistar novos fieis, essa hipótese permite a Igreja Católica estabelecer 

suas estratégias de marketing sabendo quais as principais dimensões com as variáveis que devem ser 

maximizadas (favoravelmente), e qual dessas dimensões e variáveis devem ser a referência principal 

nas ações de marketing.    

 

Para o propósito mencionado, esta tese está estruturada em quatro capítulos. O capítulo I 

aborda o campo religioso católico, a formação histórica do catolicismo e a Igreja Católica na 

contemporaneidade. O capítulo II consiste da análise da economia da religião considerando oferta e 

demanda religiosa, fiel é consumidor e relação no catolicismo. O capítulo III apresenta a abordagem  

considerações sobre o marketing religioso, teoria do comportamento do consumidor, a influência 

dos componentes cognitivos, afetivos e conativos no processo de escolha, a satisfação do 

consumidor, imagem da organização, marketing de relacionamento, cocriação de valor. O capítulo 

IV apresenta os fieis consumidores na Igreja Católica em Montes Claros com a aplicação 

metodológica e os resultados/leitura da pesquisa.   
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CAPÍTULO I 

 

CAMPO RELIGIOSO CATÓLICO 

 

Este capítulo tem o propósito de descrever e analisar a perspectiva do campo religioso 

católico. Nesse cenário, o conceito de campo religioso assume uma conotação específica que 

compreende a abordagem de diversos pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento e suas 

análises. Considera-se a formação histórica do catolicismo importante para entender os seguidores e 

a Igreja Católica na contemporaneidade. O campo religioso católico foi construído historicamente a 

partir de matrizes sociais e culturais sincréticas, marcado por suas origens européias, com as 

imagens dos santos trazidas pelos portugueses que deram origem ao catolicismo tradicional popular 

e pelo encontro dessa tradição com as tradições africanas e indígenas, tendo influência de diversos 

estilos de crença e de prática de fé, influência das matrizes religiosas afro-brasileira e influência 

protestante. Quando ao campo religioso católico atual, está estruturado em um mercado religioso 

plural e concorrencial com uma configuração dos Novos Movimentos Religiosos com a ascensão no 

mercado religioso das religiões do neopentecostalismo. Pode afirmar que o comportamento dos fiéis 

católicos, objeto de estudo dessa tese situa-se em um contexto histórico e social mais amplo, tendo o  

marketing como um elemento fundamental que influencia seu comportamento de escolha e 

consumo.   

 

1. Campo religioso: concepção e dinâmica 

 

É um desafio compreender, de forma adequada, o papel que crenças e práticas religiosas 

desempenham na construção de subjetividades, sociedades e culturas contemporâneas, por isso, é 

fundamental compreender, também, as mudanças na perspectiva histórica, especialmente, a 

transição de um campo religioso hegemônico, onde a Igreja Católica Romana ocupava o lugar 

central, para a diversidade religiosa. A compreensão desse processo de mudança só é possível com a 

identificação daqueles elementos que configuram o campo religioso no Brasil. Nesse sentido, dentre 

os elementos escolhidos para a análise do mesmo, estão a perspectiva histórica, a tendência da 

heterogeneização e homogeneização e a relativização das tendências religiosas no Brasil.  

Os elementos fundamentais e, relativamente, invariantes da definição de campo são os 

seguintes: um campo é um microcosmo incluído no macrocosmo constituído pelo espaço social 
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(nacional) global. Cada campo possui as regras do jogo e desafios específicos, irredutíveis às regras 

do jogo ou aos desafios dos outros campos. Um campo é um “sistema” ou um “espaço” estruturado 

de posições. Esse espaço é um espaço de lutas entre os diferentes agentes que ocupam as diversas 

posições. As lutas dão-se em torno da apropriação de um capital específico do campo (o monopólio 

do capital específico legítimo) e/ou da redefinição daquele capital. O capital é desigualmente 

distribuído dentro do campo e existem, portanto, dominantes e dominados. A distribuição desigual 

do capital determina a estrutura do campo, que é, portanto, definida pelo estado de uma relação de 

força histórica entre as forças (agentes, instituições) em presença no campo. As estratégias dos 

agentes são compreendidas se as relacionarmos com suas posições no campo. Entre as estratégias 

invariantes, pode-se ressaltar a oposição entre as estratégias de conservação e as estratégias de 

subversão (o estado da relação de força existente). As primeiras são mais frequentemente as dos 

dominantes e as segundas, as dos dominados (e, entre estes, mais particularmente, dos “últimos a 

chegar”). Essa oposição pode tomar a forma de um conflito entre “antigos” e “modernos” ou 

“ortodoxos” e “heterodoxos”. Em luta uns contra os outros, os agentes de um campo têm, pelo 

menos, interesse em que o campo exista e, portanto, mantêm uma “cumplicidade objetiva”, além das 

lutas que os opõem (Cf. LAHIRE, 2002), 

Logo, os interesses sociais são sempre específicos de cada campo e não se reduzem ao 

interesse de tipo econômico. A cada campo corresponde um habitus (sistema de disposições 

incorporadas) próprio do campo (por exemplo, o habitus da filologia ou o habitus do pugilismo). 

Apenas quem tiver incorporado o habitus próprio do campo tem condição de jogar e de acreditar na 

importância do jogo. Cada agente do campo é caracterizado por sua trajetória social, seu habitus e 

sua posição no campo.  

Portanto, um campo possui uma autonomia relativa: as lutas que nele ocorrem têm uma 

lógica interna, mas o resultado nas lutas (econômicas, sociais, políticas etc.) externas ao campo pesa 

fortemente sobre a questão das relações de força internas. 

Na perspectiva histórica do campo religioso brasileiro, verifica-se diversos estilos de crença 

e de prática de fé existentes no catolicismo. Ao tratar da manipulação legítima do sagrado dentro de 

um dado campo religioso, Bourdieu (Cf. 2007) sempre se refere ao termo “igreja” embora aceite 

uma autonomia relativa do campo como mercado de bens de salvação. Assim, as diferentes 

configurações são historicamente realizadas na estrutura das relações entre as diversas instituições 

religiosas em competição pela legitimidade religiosa que ocasiona transformações. 
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Na análise da religiosidade dos brasileiros deve-se considerar, também, a perspectiva 

cultural, contextualizando as tendências à heterogeneização e à homogeneização (Cf, SANCHIS, 

1998; 1999). Em termos conceituais, a heterogeneização compreende forças de pluralização e 

diversificação presentes na sociedade brasileira, como parte de um fenômeno maior que insere o 

país nos rumos da modernidade. Trata-se de um processo que, intensificado no princípio do século 

XIX com a chegada dos protestantes, cresceu ao longo do século XX, produzindo novas matizes aos 

já conhecidos tons dos catolicismos e das religiões indígenas e afro-brasileiras. Parte desse 

desenvolvimento implicou na institucionalização dos grupos religiosos concorrentes no campo, que 

definiram entre si identidades com contrastes, por vezes gerando traços fundamentalistas, como no 

caso de alguns protestantismos históricos e pentecostalismos. Já a tendência à homogeneização pode 

ser entendida como uma série de traços comuns, suprainstitucionais, que perpassam o universo 

mental e as práticas do campo religioso.  

Assim, constata-se, inicialmente, certo clima espiritualista marcado por um universo 

povoado de espíritos – orixás,  desencarnados,  Nossas  Senhoras,  anjos, forças cósmicas, Espírito 

Santo etc. – que interagem e influenciam na vida das pessoas. O que possibilita essa dinâmica entre 

o mundo dos espíritos e o mundo material é uma intercomunicabilidade dos sistemas simbólicos 

constituída historicamente e geradora de um  “clima  cultural”  onde  tudo  é  possível  em  termos  

de  religião.  Gera-se, assim, a possibilidade de uma pessoa experimentar a comunicação com o 

mundo do além a partir de códigos, ao mesmo tempo, kardecistas e católicos, ou mesmo  

pentecostais, sem a constatação necessária da distância ou da incompatibilidade doutrinária de tais 

vertentes. O processo de formação das possibilidades desses fluxos de sentido é analisado na 

perspectiva de longo tempo (Cf. HUFF JÚNIOR, 2009). 

Nesse sentido, passa a ocorrer no campo religioso brasileiro, tanto o trânsito religioso quanto 

as pertenças duplas, os cruzamentos, as porosidades, os  hibridismos. Como observa Sanchis (Cf. 

1998), uma pessoa pode ser adepta praticante da Seicho-No-Iê e da Igreja Católica sem maiores 

contradições, e, ainda, com a possibilidade de, por exemplo, encontrar um ambiente frutífero e 

híbrido entre ambas tradições em práticas como as do culto aos antepassados e das missas de sétimo 

dia. Entende-se que o campo religioso é marcado por uma crescente relativização das certezas no 

que tange às crenças religiosas. Em meio ao marketing da oferta e circulação de bens simbólico-

religiosos e um concomitante processo de destradicionalização que impactam as mesmas, até então,  

firmes e rígidas estruturas de pertença ao campo e sistemas religiosos tradicionais, como no caso da 

Igreja Católica – e contabilize-se aí, também, a facilidade do acesso à informação no mundo 
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globalizado e midiático, bem como o crescimento do nível de escolarização – possibilita-se ao fiel a 

experiência de novos conteúdos religiosos e o acesso a novos sistemas de crença, que tanto podem 

fazer perceber a religião de pertença tradicional como apenas mais uma dentre as demais, como 

também, e mais provavelmente, abrir um leque de ressignificações e de trocas simbólicas 

impulsionadas pelas experiências da vida cotidiana. Cria-se, assim, um contexto propenso a 

emoções que modificam as atitudes das pessoas de maneira subjetiva na religiosidade e na religião.  

Ademais, é importante destacar a persistência de um universo tradicional de identidades 

porosas no campo religioso brasileiro. O campo religioso deve ser entendido como aquele em que os 

bens religiosos estão em jogo, havendo nele lutas pelas maneiras de desempenhar os papéis 

determinados no próprio jogo. Nele,  manipulam-se visões de mundo na elaboração de estruturas de 

percepção do mundo, palavras e princípios de construção da realidade, influenciando o 

comportamento das pessoas e sua religiosidade e pertença. 

Quando se considera a perspectiva histórica da formação do campo religioso brasileiro, é 

importante destacar Bédarida (Cf. 2006), que afirma que a lei que rege a história do tempo presente 

seja a  lei da renovação, pois, é ponto comum que o presente é conhecido pelo passado e vice-versa. 

Nesse sentido, é importante a análise do estudo das religiões tanto a longo prazo como no tempo 

presente. Poder-se-ia, nessa ótica, por exemplo, enquadrar o campo religioso brasileiro no campo de 

batalhas e de forças de longuíssima duração que é o cristianismo, enquanto religião que proporciona 

o material simbólico elementar e aglutinador da maioria das tradições religiosas locais.  

No caso específico de uma história do campo religioso brasileiro no presente, a perspectiva 

de longa duração implica em considerar o processo que, entre os períodos colonial e imperial, 

resultou na formação de um sistema de crenças, práticas e símbolos que se constitui como um 

repertório básico do campo, e em perceber tanto suas recriações conjunturais na atualidade quanto as 

negociações que com elas estabelecem tradições externas, como o protestantismo e o budismo, por 

exemplo. Ademais, considera-se os novos tipos de catolicismo que, nesse período, passaram a ser 

conhecidos no território, como os dos imigrantes italianos e das novas ordens religiosas chegadas no 

ímpeto da romanização (Cf. HOORNAERT, 1992), que, também, devem ser destacados, assim 

como as novas crenças que chegaram ao Brasil a partir do começo do século XIX, pelas vias de 

migração, missão, ou através do trânsito de pessoas. 

Destarte, a análise do campo religioso brasileiro é pautada por dificuldades no processo de 

sua compreensão, justificadas pelas mudanças dentro do cristianismo como religião majoritária, bem 

como pelo aparecimento de outras referências e práticas religiosas, com pessoas, grupos e 



 32 

instituições que procuram garantir seu espaço. Miranda (Cf. 1996) observa que qualquer estudo do 

campo religioso tem de levar em conta a parcialidade na escolha dos elementos teóricos para 

análise. Por fim, destaca-se, ainda, um outro problema em analisar o campo religioso: a dificuldade 

em definir, propriamente, “religioso”, pois muitas concepções e práticas que reivindicam o status de 

religião, esse autor chama de “ordem paracientífica”. Assim, na perspectiva do desenvolvimento 

sócio-histórico, vive-se, na atualidade, uma situação de crise em que a própria modernidade já não 

consegue mais dar respostas adequadas aos novos problemas colocados pelos diversos 

desdobramentos sócio-culturais, ou os novos problemas e desafios que afloram na atualidade vão 

além das respostas apresentadas pela modernidade e revelam os próprios limites da mesma.  

Quando se considera a perspectiva da evolução da religião no Brasil, em suas diversas 

vertentes, é importante destacar que a experiência religiosa se manifesta nos diversos públicos 

através da mística, das práticas culturais, na escravidão, através da colonização, suas linhagens e 

estruturas organizacionais, nos aspectos religiosos específicos presentes nas relações (colonizadores 

e nativos), na expansão da Igreja Católica, com a contribuição das matrizes religiosas afro-brasileira 

na vida cultural do país, através da questão do multiculturalismo, interculturalidade, modernidade, 

pós-modernidade, pluralismo e globalização, dentre outras. Nesse contexto, tem-se a acolhida da 

diversidade das culturas embora seja necessário ressaltar que essa acolhida foi sempre um grande 

problema para o ser humano, devido a presença restritiva do etnocentrismo.  

  Entretanto, essa diversidade não constitui uma realidade negativa, mas um “fenômeno 

natural”, compreendendo tanto a diversidade das culturas como também a diversidade das religiões 

e seu pluralismo religioso. Entende-se, nesse contexto, o multiculturalismo, conceito polissêmico 

que designa, originalmente, a coexistência de formas culturais diversas. É o modo de colocar o 

problema do significado, da justificação, das consequências e do reconhecimento da igual dignidade 

das manifestações culturais dos diversos grupos.  

  Compreende-se a necessidade de respeitar a diversidade cultural, presente em todas as 

sociedades. Esse conceito propugna e defende a coexistência num mesmo espaço cultural de 

culturas diferentes, tendo como princípio normativo a tolerância. Compreende-se, também, outro 

conceito importante nesse contexto: a interculturalidade, uma reação à plastificação das culturas, 

onde se procura afirmar especificidades com as culturas locais contra a uniformização. Esse 

conceito é portador de uma visão dinâmica e aberta das culturas e tem como base o diálogo, a 

negociação e a aprendizagem mútua.. Ademais, se o multiculturalismo defende a coexistência de 

culturas no mesmo espaço social sob o princípio da tolerância, a interculturalidade, ao pressupor 
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como inevitável a interação entre as culturas, propõe um projeto político que passa a garantir a real 

convivência pacífica entre as culturas, tendo-se, dessa maneira, a relação entre  multiculturalismo e 

interculturalismo.  

  Assim, é necessário reconhecer a grandeza da diferença e distintas tradições para uma 

convivência de paz e respeito, tanto em referência à diversidade étnica quanto às culturas e 

experiências religiosas diversas. Entende-se que o sentimento religioso fornece ordem e sentido 

simbólico ao ser humano, institucionalizando-se e tornando-se detentor da experiência religiosa. 

Porém, historicamente, Hauck et al. (Cf. 2008) afirmam que o catolicismo brasileiro não soube, ou 

não pode, resolver a questão do seu encontro com a cultura e a religião negra no Brasil. Nesse 

sentido, os desafios permeiam a necessidade de, gradualmente, superarmos uma visão linear da 

história e refinarmos o olhar para perceber os resquícios da colonialidade ainda existente nos dias de 

hoje, que continua a utilizar conceitos de raça superior ou inferior. A amplitude do tema não permite 

contextualizar as discussões sobre a escravidão no Brasil e, sobretudo, a escravidão na África e foge 

ao escopo desta tese É nesse referencial que se pode destacar a importância da Teoria Pós-Colonial a 

qual reconhece que a história é marcada por conquistas coloniais violentas e que o término jurídico 

dos processos coloniais não extingue o colonialismo, isto é, a mentalidade colonial. 

As condições históricas das conquistas coloniais radicadas em 1492 que marcam o 

nascimento da modernidade, sua empírica mundialização, a organização de um mundo colonial e o 

usufruto da vida de suas vítimas, num nível pragmático e econômico. A modernidade é fruto de 

“uma contínua dialética de impacto e contra-impacto, efeito e contra-efeito, da Europa-centro e sua 

periferia, até no que poderíamos chamar de a própria constituição da subjetividade moderna 

enquanto tal”. E a negação se dá, “quando se declara inocente a vítima pela afirmação de sua 

alteridade na exterioridade como pessoas que foram negadas pela modernidade” (DUSSEL, 2005, 

p.66).  

Nesse contexto, o desafio é a percepção do resgate da alteridade, no qual é preciso perceber o 

mito da modernidade, pois as promessas da modernidade não foram realizadas. Portanto, reconhece-

se que o processo de modernização não é inocente. É necessária uma atitude descolonial e criar 

condições para que aquele que faz a cultura popular, faça e fale. É superar o mito (história linear) e o 

conceito do “eu penso, eu conquisto” implícito na concepção da modernidade. Nesse sentido, insere-

se a Igreja Católica, que tratava simplesmente como ignorância e superstição as práticas do 

catolicismo afro-brasileiro. Como enfatizaram Hauck et al. (Cf. 2008), os cultos afro-brasileiros 

firmaram sua própria identidade e independência. Hoje, talvez, a ruptura já caminhou o suficiente 
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para que tenhamos nos terreiros uma nova religião nascida da síntese dos elementos católicos e 

africanos, embora permaneça uma faixa importante da população frequentando a Igreja e os 

terreiros, dentro de sua dupla experiência cultural, a dos santos católicos e a dos orixás africanos. 

Entende-se, também, nesse referencial, a dupla pertença e as conseqüentes alterações no campo 

religioso contemporâneo e que a construção da identidade religiosa inclui dupla e/ou múltipla 

pertença. 

Na dupla pertença (pessoas que freqüentam, com certa regularidade, dois espaços religiosos 

diversos), percebe-se que a lógica do adepto é diferente da lógica institucional de pureza e vínculo e, 

por isso, enquanto a Igreja católica adota o reforço da doutrina como meio para o fortalecimento da 

identidade institucional em contexto de pluralismo religioso, os fiéis buscam elementos mais 

subjetivos ainda que possam valorizar aspectos da tradição. O desafio é conciliar tradição com 

outros elementos que são próprios àqueles que vivem a experiência religiosa: novos símbolos; novas 

composições de crenças; novas práticas e experimentações dentre outras. Portanto, a experimentação 

nos tempos atuais caracteriza o campo religioso católico (Cf. SANCHIS, 1998), 

Essas alterações no campo religioso pode ser compreendida na afirmação de Passos (2006, 

pp.123-124) de que a modernidade desponta acelerada pelas conquistas da ciência, num processo de 

racionalização do cotidiano humano, impondo novas formas de organização da sociedade::  

 

A racionalidade moderna triunfou com suas estratégias e modelos 

teóricos e técnicos de maneira progressiva, contraditória e localizada. 

Não constituiu um movimento progressivo linear nem homogêneo. [...] 

Do ponto de vista cultural, convieram nas diversas localidades atingidas 

pela modernização, culturas diferenciadas, ora com significados e 

práticas paralelos àqueles modernos, ora configurando territórios 

culturais híbridos. 
 

Um aspecto crítico é a percepção da dimensão de racionalidade no conceito de modernidade, 

a idéia da racionalidade humana, ou seja, a razão humana emancipadora. Caracteriza-se, também, o 

termo “modernidade” para se falar da distância da visão (razão) mítica, dando a entender que o mito 

é irracional, mas, entende-se que o mito não é irracional, e sim, antes de tudo, uma estrutura de 

características humanas, ou seja, não necessita ser corroborado. Outra critica diz respeito ao fato 

desse conceito ser utilizado para se fazer juízo de valor dos povos, isto é, uma nação sem 

modernidade significa uma nação atrasada.     
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Portanto, percebemos o papel que crenças e práticas religiosas desempenham na construção 

do campo religioso católico, compreendendo, também, as mudanças na perspectiva histórica, 

especialmente, a transição de um campo religioso hegemônico, onde a Igreja Católica Romana 

ocupava o lugar central, para a diversidade religiosa 

Na compreensão da experiência religiosa, contextualizando o campo religioso e o 

catolicismo no Brasil, considera-se a influência do multiculturalismo, da interculturalidade, da 

modernidade e da globalização e seus impactos na sociedade pós-moderna ocidental. Assim, a 

acolhida da diversidade religiosa e a necessidade do diálogo são desafios fundamentais que se 

apresentam no século XXI.  

 

1.1 A formação histórica do catolicismo 

 

Existem vários trabalhos publicados em diversas áreas do conhecimento sobre a presença e 

expansão da Igreja Católica no Brasil, desde sua chegada no período colonial, até o presente. Dentre 

os estudos incisivos nessa perspectiva histórica, destacam-se Hornaert et al. (Cf. 2008), Hauck et al. 

(Cf. 2008), e Azzi e Van Grijp (Cf. 2008), os quais analisam a história da Igreja Católica no Brasil 

sob a óptica da evangelização, da instituição eclesiástica e da cristandade.  

Nesse contexto, a evangelização é entendida na perspectiva universalista, doutrinária e 

guerreira. Considera-se a catequese religiosa durante a colonização, com o destino do índio diante 

do colonizador e a inocuidade de sua conversão. No fim do período colonial, a Igreja no Brasil 

apresenta características de estar predominantemente sob a direção de leigos, sem comunicação 

estreita com Roma, submetida ao Padroado como Departamento de Estado e com o clero se 

destacando pouco pelo espírito eclesiástico, mas frente à luta pela emancipação do país. Já na 

perspectiva da instituição eclesiástica, tem-se a reexame do Padroado, o recrutamento do pessoal 

religioso e a redefinição do caráter das vocações, e no período da cristandade, tem-se uma 

cristandade fundada na não-fraternidade, com o predomínio da ética do privilégio, enquanto a 

formação do escravo na ética da penitência ou da resignação. Entende-se que, de fato, na formação e 

evangelização do Brasil, predominou o medo imposto pela evangelização.  

No período da cristandade, a República, no propósito de ignorar a Igreja, deu-lhe a 

oportunidade de expandir e se organizar sem ingerências externas, com autonomia. Entretanto, a 

história demonstra que essa oportunidade de se organizar sem ingerência não foi bem aproveitada. 

Na análise de diversos estudiosos, percebe-se uma religião imposta e, muitas vezes, como 
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instrumento de sujeição do pobre, do índio e do negro. Nessa terceira época (a primeira, a colonial;  

a segunda, a imperial), o ano de 1922 passa a ser especial por representar uma redefinição da 

identidade nacional, assinalando os primeiros movimentos que caracterizam as iniciativas de um 

movimento, de um projeto, para a reconquista da sociedade para Cristo. Esse projeto abrange os 

períodos das revoluções de 1930 e 1934, do Estado Novo e da restauração democrática, em 1945,  

declinando, aos poucos, em meados da década de 1950, em função de uma postura teológico-

pastoral que ganhará força a partir de 1962, com o Vaticano II. Ademais, esse período é marcado 

pela relação Igreja-sociedade e em colaboração com o Estado, porém, é permeado, também, com 

dificuldades e atritos gerados no confronto com alguns setores da sociedade. Embora esta seja uma 

postura mais plural e modernizante, aos poucos aparecem insatisfações com o projeto restaurador, 

surgindo uma perspectiva teológico-social, que enfatiza uma renovação pastoral considerando a 

missão da Igreja.  

De acordo com Torres (Cf. 1968), a expansão e propagação da Igreja Católica se dão, 

concomitantemente, ao processo de colonização regido por D. João III, na condição de padroeiro 

régio. O Padroado Régio era o resultado de um intenso relacionamento entre a coroa portuguesa e a 

Santa Sé, no fim do período medieval. Essas instituições estabeleceram vários privilégios e 

proibições entre si durante o período em que se deu o padroado.  

Assim, o Padroado Régio ostentava poderes políticos, eclesiásticos e jurídicos sobre toda a 

Igreja do ultramar português. Durante o período colonial, Estado e Igreja Católica construíram um 

duradouro vínculo legal, e o regime de padroado foi fundamental para a hegemonia religiosa 

católica no Brasil.  

Portanto, a Igreja que se instalou no Brasil a partir do século XVI ficou subjugada ao 

Padroado Régio durante todo o período colonial. O rei de Portugal foi constituído, pelo Pontífice 

Romano, chefe e Padroeiro das Igrejas estabelecidas nos domínios portugueses e determinava sobre 

as questões religiosas, incluindo a nomeação de vigários e fundação de novas igrejas, dentre outras, 

o que perdurou até a instituição da República no Brasil, no fim do século XIX. Assim o rei de 

Portugal detinham o direito de criar cargos eclesiásticos, nomear seus titulares, arrecadar o dízimo 

nos cultos e autorizar a publicação das atas pontifícias e, em contrapartida, facilitava a difusão da 

religião católica nas novas terras e se responsabilizava pela construção de Igrejas e mosteiros, ao 

mesmo tempo em que velava pela atuação dos agentes religiosos no Brasil Colônia 
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A nova constituição (1891) determinava o fim do Regime de Padroado no Brasil, sendo que 

o governo não mais interferiria nas questões da Igreja e a mesma perderia os privilégios dados pelo 

Estado.  

A história mostra que o Padroeiro Régio estabeleceu-se no Brasil em função das limitações 

eclesiásticas, estendendo a administração das suas funções em decorrência da extensão das terras 

brasileiras. Com a expansão da Igreja Católica direcionando-se para o sertão, os deslocamentos para 

grandes distâncias eram feitos através das tropas ou caravanas de mulas, sobretudo, através dos rios 

que margeiam estas vastas áreas do território. Ao longo do tempo, em algumas regiões, várias 

capelas foram construídas, quase sempre à margem dos rios, onde se iniciavam pequenas povoações 

que, identificadas com a fé católica, ampliavam as suas práticas religiosas na medida em que 

estabeleciam contatos com outras culturas (índios e africanos). Assim, essas povoações adaptavam a 

sua experiência cultural e moldaram-se às características oferecidas pelo sertão.  

A propagação da fé católica no Brasil se realiza, principalmente, através dos leigos, sendo 

esporádicas as viagens pelo interior de bispos e sacerdotes que permaneciam por longo tempo em 

conventos, colégios e mosteiros no litoral, e o movimento de expansão da Igreja Católica no 

território brasileiro, embora lento, foi constante nos primeiros séculos da colonização. De acordo 

com  Kuhnen (Cf. 2005), no processo de conquista da América Portuguesa, D. João III adotou o 

denominado “método missionário-colonialista nas terras do Brasil”, abandonando a missão 

cruzadista de D. Manuel e passando a enviar “cristãos colonizadores e povoadores” em lugar de 

militares.  

Nesse contexto, estabeleciam-se relações entre leigos e sacerdotes e assim fundavam novas 

comunidades cristãs. Essas novas comunidades promoviam a atração e a conversão da população 

autóctone. No entanto, com a introdução das práticas religiosas portuguesas, surgiram os conflitos 

socioculturais, resultando na criação de uma religião “híbrida”, no interior de uma cultura de 

contato. A razão disso foi que as tradições e práticas desses colonizadores, considerando o novo 

espaço cultural, ganharam um novo sentido por serem absorvidas na diversidade cultural em 

construção no Brasil. Essa diversidade cultural era traduzida no campo simbólico com os elementos 

inerentes de cada experiência cultural.  

Hornaert (Cf. 1978) destaca que a consequência do estabelecimento português no litoral 

brasileiro foi o distanciamento dos índios da costa marítima, iniciando uma lenta e progressiva 

marcha para o sertão, que lhes serviria de refúgio, porém, não por muito tempo, pois, a ação das 

bandeiras paulistas foi tenaz na conquista do sertão. Justificados pela “colonização”, os líderes 
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expedicionários guiavam os seus comandados, constituídos por índios, negros e leigos colonos em 

busca das riquezas pretendidas pela coroa. Assim, sob o comando de reconhecidos líderes, vários 

grupos alistaram-se ao chamado pelos benefícios prometidos pela coroa, com a missão de atingir as 

distantes áreas do interior do Brasil. Destaca-se que, na maioria das vezes, não havia padres para 

orientar a vida religiosa dos cristãos. Portanto, no universo sertanejo, o cristianismo católico é 

recepcionado no contexto de suas expressões devocionais. A partir disso, há todo um universo de 

práticas religiosas traduzidas, recriadas e adaptadas em um universo de crenças indígenas e 

africanas. Nesse universo de crenças, as pessoas do lugar criavam o espaço sagrado representado 

simbolicamente por uma cruz ou por uma imagem de santo ou santa, cuja história, sendo absorvida 

como exemplo de vida, torna-se referência de devoção e de grande valor simbólico para a 

comunidade local. 

Assim, a história é permeada por reinvenções incorporadas ao imaginário dos povos, com 

diversas cidades no interior do Brasil sendo fundadas com referência a lendas de santa ou santo. A 

forte tradição de cultuar santos e santas na Europa fez com que muitas imagens dos mesmos fossem 

trazidas de Portugal, e essas tradições sendo estendidas pelos colonizadores pelo Brasil inteiro. Por 

isso que as vilas fundadas e as capelas erguidas foram, quase sempre, elevadas em homenagem aos 

santos ou a Nossa Senhora, como se evidencia desde as primeiras capitanias instaladas no Brasil. 

Nesse contexto, quando se analisa a cultura regional, tem-se, a partir dessas reinvenções 

incorporadas ao imaginário dos povos, o surgimento da liturgia devocional que embora diferenciada 

de região para região, permanece, ainda hoje, celebrada nas festas e ritos que marcam a cultura 

regional. Nessa perspectiva, Azzi  (1978, p.108), observa que:  

 

a festa dos magos se transmuda na ‘Folia de Reis’, a Semana Santa, já 

tão espetaculosa nas terras Ibéricas, se acrescenta de novos elementos 

decorativos (desfile pomposo de Irmandades, malhação do Judas, etc.), 

a festa do Divino também acaba em ‘Folia do Imperador do Divino’, a 

de São Gonçalo no seu ‘Terço Cantado’ para atrair casamentos a 

superdonzelas trintonas, e o Natal desanda nas representações teatrais 

dos ‘Presépios’ ou nas danças e autos de pastorinhas.     

 

Assim, o povo estabelecido, frequentemente, na periferia, distante da Igreja 

preponderantemente centralizada, cria e recria as suas representações devocionais através da 

manifestação da sua fé. Na verdade, a perspectiva histórica está carregada de significados associados 

a lugares que guardam a memória do vivido através de mitos e estórias que permitem construir uma 

conexão com o passado. Dessa forma, cria-se a percepção de uma continuidade entre as gerações 
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que antecederam a nossa e aquelas que virão depois de nós. Entretanto, como enfatiza Steil (Cf. 

2001), não podemos perder de vista, em momento algum, as raízes ibéricas do catolicismo 

brasileiro, pois, com as imagens dos santos, trazidas pelo colonizador português, vieram as crenças e 

mitos que deram origem ao catolicismo tradicional popular brasileiro. Por isso, como ele observa, o 

antropólogo Pierre Sanchis, que estudou as romarias de Portugal e se dedica há muitos anos aos 

estudos das religiões no Brasil, fala da cultura brasileira como adveniente, no sentido de que sempre 

que buscamos suas raízes, vamos encontrá-las, especialmente, na Europa e na  África. Portanto, a 

influência indígena na formação da nossa tradição cultural é menos expressiva do que as fortes 

presenças europeia e africana, mesmo mantendo-se o mito das três raças como referência cultural.  

Entretanto, é importante enfatizar que as tradições culturais não são simplesmente 

transpostas de um contexto para outro, pois toda transposição é sempre uma reinvenção. O 

catolicismo no Brasil, marcado por suas origens europeias e pelo encontro dessa tradição com as 

tradições africanas e indígenas, tem a sua originalidade mais na forma como se realiza esse encontro 

do que na soma dos elementos dessas tradições. Assim, tem-se um modo partilhado, das culturas 

advenientes com a autóctone, de pensar a relação entre o sagrado e o profano. 

Por outro lado, é importante observar que a história do catolicismo brasileiro bem como a 

história dos santuários tradicionais está marcada por tensões, complementaridade e transformações 

que refletem mudanças estruturais na sua organização e nas suas concepções dominantes. Um 

exemplo disso é o reconhecimento popular de um acontecimento milagroso, em 1717, quando 

pescadores recolheram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição em suas redes, fazendo com 

que Aparecida do Norte permanecesse, por mais de um século, como um santuário de abrangência 

local, dirigido e mantido pelos fiéis e devotos que o identificavam como um lugar sagrado. Segue-se 

que a partir da segunda metade do século XIX, seus dirigentes leigos foram sendo substituídos por 

padres de congregações religiosas, dentro de um projeto de modernização do catolicismo que tinha 

como modelo um catolicismo de conotação clerical. Os que chegavam da Europa imbuídos dessa 

nova missão civilizatória tinham o propósito de realizar uma “purificação” do catolicismo 

tradicional por meio do combate às “superstições”. Esse  propósito era realizado através de um 

trabalho nos santuários por meio de um serviço de esclarecimento e implementação da verdadeira 

religião. Essa intervenção clerical demarca uma divisão entre o catolicismo popular tradicional e o 

catolicismo esclarecido clerical. Ficam evidenciados, a partir desse período, dois subsistemas no 

catolicismo, os quais vão disputar espaço de poder e de influência na sociedade brasileira, ou seja, 

um popular, de corte devocional, centrado no culto aos santos, e outro, moderno, centrado nos 
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sacramentos e na mediação do clero. Essa tensão entre o catolicismo popular e o catolicismo 

esclarecido ou clerical era, predominantemente, percebida mais nos santuários.  

Entre os agentes que sustentavam a forma tradicional de o catolicismo se expressar, as 

Irmandades se apresentavam como as mais consolidadas e que impunham maior resistência ao 

processo de destituição de seu poder religioso pelo clero. Essa resistência ao novo modelo faz com 

que a maioria dos grandes santuários urbanos tradicionais, ainda hoje, seja dirigida por Irmandades, 

como, por exemplo, o santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia em Salvador, o que pode 

ser transposto para muitos outros santuários de grandes cidades brasileiras. Nessa perspectiva, a 

organização da festa está nas mãos da Irmandade e o padre é apenas um convidado que participa do 

evento rezando missas, com o cortejo das baianas lavando as escadarias da igreja, ocupando um 

lugar central na realização do culto.  

Percebe-se, assim, outra forma de organização do catolicismo, baseada em estruturas e 

agentes religiosos que não pertencem a um núcleo clerical especializado. Dessa maneira, a 

reprodução do catolicismo nos contextos urbanos dependia, fundamentalmente, das Irmandades e, 

no meio rural, dos beatos, monges e rezadores locais, responsáveis pela manutenção cotidiana das 

crenças e rituais, ao passo que o padre era, geralmente, uma figura distante, que visitava os 

santuários por ocasião das festas e as comunidades locais, a cada dois anos, quando eram realizados 

os batizados e casamentos.  

Portanto, até a chegada das congregações religiosas modernas, as Irmandades estavam na 

direção de todos os santuários urbanos no Brasil, sendo proprietárias dos templos e responsáveis 

pela manutenção do culto. A expropriação e substituição dessas Irmandades pelas congregações 

religiosas se deu através de uma luta de conquista, onde se registram conflitos marcados por 

violência tanto simbólica quanto policial. Contudo, com a resistência das Irmandades, as mesmas 

conseguiram manter seu controle sobre alguns santuários embora os monges, beatos e rezadores 

perderam o domínio sobre os santuários rurais e as capelinhas locais. Assim, suas atividades 

passaram a se desenvolver nos espaços privados das casas e instituições.  

De acordo com Steil (Cf. 2001), a presença das congregações religiosas na direção dos 

santuários por mais de um século consolidou uma religiosidade sacramental absorvida e incorporada 

por muitos católicos, que se vêem como um grupo diferenciado dos tradicionais e populares. Com 

isso, estabeleceu-se uma diversidade interna no catolicismo, em termos dos significados e crenças 

que cada um desses grupos leva para os santuários e vivencia no culto de peregrinação. Entretanto, 

não se pode dizer que as tensões resultaram em movimentos excludentes, pois a leitura é de uma 
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complementariedade entre a religião popular e a religião esclarecida, com uma circularidade que 

permite que uma se alimente da outra. É importante observar, ainda, que a tensão entre “religião 

popular” e “religião erudita” parece ser constitutiva de todas as grandes religiões. Assim, os 

elementos de uma são incorporados e ressignificados pela outra, num fluxo contínuo de trocas, o que 

as diferencia das “seitas”, que tendem a formar grupos homogêneos 

Com base nas ordens religiosas, sobretudo a dos jesuítas, a evangelização era feita através da 

aceitação de certos valores nativos que não inquietavam a Igreja e podiam ser por ela preservados, 

mas com a condição de serem reinterpretados em termos cristãos, como por exemplo, as danças dos 

Curumiri, onde os cantos indígenas eram substituídos por cânticos à Virgem Maria e que serviam de 

fundo para as representações teatrais, dentre outros. Outra forma de evangelizar era através da luta, 

pela astúcia e pela força, contra os valores ocidentais, como os pajés. Assim, uma substituição era 

feita nos rituais e na mitologia dos Tupis: Tupã tornava-se Deus e Jurupari, o diabo.  

Essa mesma política era aplicada também no ambiente das confrarias dos negros, aceitando-

se os costumes africanos que poderiam adaptar-se ao catolicismo. Esses costumes eram 

reinterpretados e recebiam novos significados, como, por exemplo, as realezas nacionais e as chefias 

tribais. A tradição africana da sucessão hereditária dos reis é substituída nas confrarias pelo sistema 

eletivo, com os reis das confrarias sendo eleitos pelos seus membros. Isso possibilitava maior 

obediência de seus súditos e permitia-lhes servir como intermediários entre os senhores brancos e 

seus escravos, o que resultava em maior controle do branco sobre a massa de pessoas de cor. Essa 

política iniciando o sincretismo católico-africano, mesmo adulterando as religiões africanas, também 

ajudou a conservação de valores puramente africanos. As religiões afro-brasileiras foram obrigadas 

a procurar nas estruturas sociais que lhes eram impostas “nichos” onde pudessem se integrar e se 

desenvolver.  

O acesso ao sagrado é mediado por um mundo de significações. Ele se dá sempre num 

“como”, num modo de doação determinado pelo horizonte que se revela condição de possibilidade 

para o acontecer da experiência religiosa (Cf. PIEPER, 2011). 

Compreende-se que a natureza construída das categorias e diversidades conceituais seja 

levada em consideração, com a análise histórica tendo um papel importante nas discussões 

contemporâneas. Portanto, a formação histórica do catolicismo se deu no contexto da diversidade da 

cultura e permeada por reinvenções incorporadas ao imaginário dos povos, com a história dos 

santuários tradicionais marcada por tensões, complementaridade e transformações que refletem as 

mudanças estruturais na sua organização e nas suas concepções dominantes.  
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1.2 A Igreja Católica na contemporaneidade 

 

Nesta seção, procuramos analisar a Igreja Católica na contemporaneidade, considerando 

aspectos relacionado ao declínio da Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II, com 

indicadores que corroboram esse declínio, com ênfase em aspectos mercadológico, contextualizando 

a ascensão do neopentecostalismo, e complementando a abordagem apresentando os prováveis 

cenários da Igreja. 

Conforme Azzi e Grijp (Cf. 2008), desde o período da Independência do Brasil, no princípio 

do século XIX, surgiu, em alguns setores da Igreja Católica, sentimento de maior liberdade de ação 

em relação à autoridade da Santa Sé, não acontecendo, porém, nenhum movimento cismático. 

Queiroga (Cf. 1977) observa que apesar de um certo imobilismo nas posições católicas, com a 

fundação da Conferência Nacional dos Bispos e dos Religiosos do Brasil – CNBB, respectivamente 

em 1952 e 1954, apresentam-se expressivos sinais de alterações importantes nos rumos da Igreja, 

existindo uma abertura para outras visões do mundo. Entende-se que a presença progressiva dos 

leigos na assessoria dos bispos foi um elemento importante na nova mentalidade, que se formou 

com a fundação da CNBB, que constituiu um verdadeiro marco histórico para o catolicismo no 

Brasil e coordena a ação da Igreja no país. Essa colaboração constitui um dos fatores fundamentais 

para a abertura da Igreja em relação às questões sociais.  

Compreende-se que, a instituição da Ação Católica, através da sua divisão em setores 

especializados, foi o movimento que contribuiu, fundamentalmente, para romper com a rigidez e o 

imobilismo das posições da instituição católica, com uma aproximação do laicato da Ação Católica 

e representantes do episcopado nacional. Nesse sentido, tem-se que todos os cardeais e metropolitas 

eram membros da comissão episcopal da Ação Católica, sendo essa, exatamente, a composição 

primeira da CNBB, estabelecida em seu estatuto inicial. Nesse contexto, é relevante destacar a 

importância que a defesa da fé católica assume dentro da CNBB embora permaneça subjacente uma 

mentalidade de neocristandade. Na verdade, o sonho dos prelados era que a Igreja Católica tivesse 

um papel de liderança na evolução socioeconômica do país, tendo, como consequência, a 

marginalização das outras crenças religiosas. ; 

  A ação da Igreja Católica após a criação da CNBB enfatizava, segundo Mainwaring (Cf. 

1989), além das declarações e ações da Igreja sobre os problemas agrários, que outros documentos 

episcopais, também, devessem conter mensagens anticomunistas, como a ameaça de ateus que 

destroem os valores humanos mais autênticos. Nesse contexto, e em termos de renovação pastoral 
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ao lado da CNBB, a Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB ‒ constituiu outro organismo que 

influenciou a abertura da Igreja Católica no Brasil, a renovação da Igreja Católica, nas décadas de 

50 e 60. Entretanto, é importante frisar que houve momentos de distanciamento e tensão da CRB 

com a CNBB. Ademais, entre os fatores que contribuíram para os novos rumos da Igreja Católica, 

inclui-se a participação do episcopado no Concílio ecumênico convocado pelo Papa João XXIII, em 

25 de janeiro de 1959, cuja abertura ocorreu em 11 de outubro de 1962.  Assim, com o Concílio 

Vaticano II, uma nova etapa histórica se abre na Igreja Católica no Brasil. Conforme Passos (2014, 

p.7), “a Igreja Católica se orientou, historicamente, pelos Concílios como um recurso  extraordinário 

para estabelecer consensos de fé na comunidade, quando ela se via sob o risco de dissensos internos 

e de ameaças externas”. O concílio Vaticano II pretendeu dialogar com a modernidade, resultando 

em uma revisão da postura da Igreja em relação ao mundo moderno, de um modo geral.  

  O período pós-conciliar trouxe muitas reformas litúrgicas, pastorais e canônicas. Aqui é 

importante a afirmação de Kasper (Cf. 2012, pp. 37-38) de que as reformas foram saudadas pela 

maioria esmagadora dos crentes e, na pastoral como na teologia, pôs em marcha uma renovação 

espiritual, orientada tanto na Bíblia como na patrística. Entretanto, não chegou a acontecer o 

pentecoste renovado e a tão esperada primavera espiritual após o Concílio, nem se concretizou a 

nova irradiação missionária, ocorrendo, ao contrário, uma redução dramática da vida religiosa, 

sobretudo nas vocações espirituais, e uma superficialidade da fé. Não houve controvérsia apenas em 

torno da interpretação do Concílio, mas em vários aspectos.  Nesse sentido, em vez de produzir nova 

alegria com a Igreja, aumentaram as críticas e o desgosto com ela, com a época pós-conciliar 

constituída de luz e sombra embora não se possa afirmar que tudo tenha sucedido por causa do 

Concílio. É importante reconhecer que o Concílio não constituiu só a finalização de um 

desenvolvimento, mas também o ponto de partida para novos desenvolvimentos e para novos 

despertares espirituais.     

O declínio (perda de fiéis) da Igreja Católica nos últimos 40 anos tem várias razões. Dentre 

essas, o fator modernizante e sua influência sobre as religiões. Manifesta na contemporaneidade a 

dupla pertença. O conceito de dupla pertença expressa um claro sentimento de pertença aos dois 

lugares, possuindo competências para participar nas duas culturas. Já na múltipla pertença, as 

pessoas constroem a sua identidade a partir de múltiplas pertenças e as competências desenvolvidas 

são pluriculturais. Segundo Consorte (Cf. 1998), é a dupla pertença que existe até os dias atuais 

fortemente construída e desafiada pela sociedade, ao passo que o tradicional sincretismo continua 
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fortemente presente no catolicismo popular e na religião afro- brasileira. Os elementos em comum 

da dupla pertença estão associados às práticas e crenças do indivíduo frente à sua realidade. 

Contextualizando, Hervieu-Léger (Cf. 1999) afirma que muitos autores tendem a falar em 

“retorno” ou “renascimento” da religião em face do fenômeno da secularização. A questão revela-se 

bem mais complexa, não podendo resumir-se numa simples substituição de termos, como se a nova 

potencialidade do sagrado significasse uma mera “revanche” sobre a secularização anterior. Na 

realidade, a autora afirma que estamos diante de um paradoxo. Não deixa de ocorrer um processo de 

“privação social e cultural da religião” na sociedade secular, expressa de forma viva na perda de 

domínio dos grandes sistemas religiosos, mas que se combina com uma nova forma de 

recomposição das representações religiosas. O desenvolvimento atual dos novos movimentos 

espirituais não pode ser identificado de forma simplificada como um “retorno do religioso” ou 

“revanche de Deus”. O caráter paradoxal da modernidade revela, antes, um duplo movimento. Em 

primeiro lugar, a perda de plausibilidade das grandes explicações religiosas, enfraquecidas em seu 

potencial social e cultural de imposição e regulação de práticas e crenças. Em segundo lugar, o 

surgimento de novas devoções. Do âmbito mesmo da modernidade secularizadora surgem as 

condições propícias à expansão das crenças, na medida em que esta gera utopia e opacidade. A 

secularização não pode, portando, ser simplesmente identificada como uma perda da religião no 

mundo moderno, mas como um processo de “recomposição” das crenças que se produzem numa 

sociedade, cujo motor é a incapacidade de responder aos apelos por ela suscitados.  

Os dados indicam uma redução do número de católicos no país. O censo demográfico de 

2010 mostra o aumento da diversidade religiosa, marcada pela tendência, já observada nas duas 

décadas anteriores, de redução de católicos. Os católicos, em 2010, são 64,6% da população, 

enquanto em 2000 representavam 73,6%. Houve uma queda de 12,2% nesse período (2000 - 2010), 

a maior perda proporcional desde o início da contagem da população, em 1872, ou seja, os dados do 

censo indicam que em 2010 havia quase 1,7 milhão de católicos a menos que em 2000, sendo que, 

em 2010, havia 123,2 milhões de católicos no país enquanto que, em 2000, eram 124,9 milhões. Em 

média, a Igreja perdeu 465 fiéis por dia, e se for mantido o ritmo da última década, em 20 anos, os 

católicos serão menos da metade da população.  

O dados do censo demonstram o crescimento dos evangélicos de 15,4% em 2000, para 22%, 

em 2010, considerando 60% de origem pentencostal, 18,5% evangélicos de missão (tradicional) e 

21,8% evangélicos não determinados. Esse grupo passou de cerca de 4 milhões em 1980, para 9 

milhões em 1991, atingindo 18 milhões em 2000. Segundo Jacob et al (Cf. 2003), o crescimento dos 
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evangélicos se constitui no principal fator da diversificação religiosa que vem ocorrendo no Brasil. 

Considerando a quantidade de fieis das cinco maiores denominações evangélicas do Brasil, os dados 

indicam: Igreja Assembléia de Deus (12.314,410); Igreja Evangélica Batista (3.723.853); Igreja 

Congregação Cristã do Brasil (2.289.634); Igreja Universal do Reino de Deus (1.873.243); Igreja do 

Evangelho Quadrangular (1.808.389).  

Portanto, o perfil religioso da população no Brasil manteve, de acordo com o censo de 2010, 

a histórica maioria católica. Entretanto, é importante destacar que a religião católica vem 

apresentando perda de adeptos desde o primeiro censo, realizado em 1872. Considerando até 1970, a 

proporção de católicos variou 7,9%, reduzindo de 99,7% em 1872 para 91,8% em 1970. A redução 

no percentual de católicos demonstrada no censo de 2010 ocorreu em todas as regiões, sendo esta 

redução, no nordeste, de 79,9% para 72,2% entre 2000 e 2010, no sul, de 77,4% para 70,1%, e, no 

norte, de 71,3% para 60,6%. Dentre todos os estados, o menor percentual de católicos foi o do Rio 

de Janeiro, com 45,8% em 2010, e o maior percentual, o Piauí, com 85,1%. Os católicos são os que 

apresentam a maior proporção de homens, contando com 65,5% de homens. A proporção de 

católicos é maior no grupo de pessoas com mais de 40 anos, principalmente no grupo com 80 anos 

ou mais, com 75,2%, e, entre os evangélicos, os maiores percentuais foram verificados entre as 

crianças, com 25,8% na faixa de 5 a 9 anos, e adolescentes, com 25,4% no grupo de 10 a 14 anos. 

Em relação à cor ou raça, os percentuais para os católicos são próximos da população em geral, com 

48,8% de católicos brancos, 43,0% de pardos, 6,8% de negros, 1,0% de asiáticos e 0,3% de 

indígenas. Entre os evangélicos, a maior proporção é de pardos, com 45,7%.   

Os dados indicam os católicos (10,6%)  e os sem religião (9,4%) como os grupos de maiores 

percentuais de pessoas de 15 anos ou mais de idade não alfabetizadas e, entre a população católica, é 

proporcionalmente elevada a participação dos idosos como analfabetos, comparando,. Por exemplo, 

em relação aos espíritas, que apenas 1,4% não são alfabetizados. Em relação a instrução, os 

católicos (6,8%), os sem religião (6,7%) e evangélicos pentecostais (6,2%) são os grupos com as 

maiores proporções de pessoas de 15 anos ou mais de idade sem instrução e são também esses três 

grupos que apresentam as maiores proporções em relação ao ensino fundamental incompleto, ou 

seja, católicos, com 39,8%, os sem religião, com 39,2% e os evangélicos pentecostais, com 42,3%. 

Em relação a comparação da distribuição das pessoas de 10 anos ou mais por rendimento mensal 

domiciliar per capita, o censo indicou que 55,8% dos católicos e 63,7% dos evangélicos pentecostais 

estão concentrados na classe de rendimentos de até 1 salário mínimo.   
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Os dados referentes ao declínio do número de membros do catolicismo e da Universal do 

Reino de Deus (perdeu 10% de fieis de acordo com o senso 2010. Teve uma baixa de quase 230 mil 

adeptos em comparação com o Censo Demográfico de 2000, e passou de 2,102 milhões para 1,873 

milhões --diminuição de mais de 10,8% de seu público), confirmam o crescimento de novas 

religiões do tipo neopetencostais, além dos sem-religião.  

Em relação a dupla pertença (religiosos dúplices) destaca-se que: ao lado das duplicidades 

tradicionais no campo – católica/espírita (10%) ou católica/afro-brasileira (2%) – aparecem outras 

como a dos católicos/protestantes (9%), dado que revela uma frequência alta quando comparada às 

tradicionais. Os dados indicam a existência de duplicidades com religiões orientais e esoterismos, e 

combinações de mais de duas religiões (8%). Isso quer dizer, que as duplicidades não só se mantêm 

como aumentam e se diversificam. Assim, a dinâmica do campo religioso atual, entre 

duplicidades/multiplicidades, à exceção dos protestantes – que apresentam alto grau de apego à 

denominação ou à igreja –, remete a seguinte interpretação: os religiosos estão se afastando da 

vivência eclesial e da comunhão sacramental, para uma direção em que a vivência religiosa se torna 

individualizada e solitária. A volta ao catolicismo ou mesmo o abandono dele por outro segmento 

faz-se em detrimento da convivência eclesial e sacramental. Estes migrantes geralmente recusam 

laços de pertença definida e apegam-se a crenças e práticas que lhes parecem melhor adequar-se a si 

e ao estilo de vida que escolheram. 

Desse modo, os dados sugerem uma diminuição dos “católicos de batismo” e uma 

intensificação do pluralismo religioso que continua a balançar a hegemonia católica. Não se pode 

minimizar o declínio do catolicismo, mas buscar compreender a modernização da sociedade 

brasileira, que inclui a mobilidade religiosa dos indivíduos num processo de intensa experimentação 

e, ao mesmo tempo, reconhecer mudanças no perfil dos atuais católicos.  

 Entende-se que a Igreja Católica perdeu muitos fiéis para outras Igrejas, para movimentos 

religiosos (assemelham-se mais a grupos de autoajuda ou de terapia do que a grupos de religiões 

convencionais) e, também, e em menor número, para seitas. Conforme Giddens (Cf. 2012), os 

membros das seitas geralmente consideram as Igrejas estabelecidas corruptas, justificando, assim, 

seu abandono das mesmas. Ademais, o abandono de fiéis da Igreja Católica pode ser atribuído 

também à influência da  secularização. Enquanto alguns argumentam que a religião deve ser 

compreendida e analisada em termos da Igreja tradicional, outros argumentam que é preciso adotar 

uma visão muito mais ampla para incluir dimensões como a espiritualidade pessoal e um 
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comprometimento profundo com certos valores. Assim, essas diferenças em percepção, 

necessariamente, influenciarão os argumentos contra ou a favor da secularização.  

 A perda de fiéis pela Igreja Católica pode ser avaliada segundo diversos aspectos ou 

dimensões. Algumas dessas referências são de natureza objetiva, como a diminuição do nível de 

participação em organizações religiosas, pois, as estatísticas e registros oficiais podem mostrar 

quantas pessoas pertencem a uma Igreja, ou outros órgãos religiosos, e frequentam os serviços, ou 

outras cerimônias, de outras denominações. Outro aspecto da influência na perda de fiéis pela Igreja 

Católica diz respeito ao quanto as Igrejas, e outras organizações religiosas, mantêm influência 

social, riqueza e prestígio. Em épocas passadas, as organizações religiosas ostentavam uma 

influência considerável sobre governos e agências sociais e tinham muito respeito na comunidade. 

Giddens (Cf. 2012) questiona até que ponto isso ainda ocorre. Mesmo que nos confinemos ao último 

século, vemos que as organizações religiosas perderam grande parte da influência social e política 

que tinham.  

Segue-se que outra dimensão a ser considerada, diz respeito à noção de que  níveis de 

frequência na Igreja e o seu grau de influência social não são, necessariamente, a expressão direta 

das crenças ou ideais das pessoas. Muitos cristãos que têm crenças religiosas não participam 

regularmente da Igreja e suas atividades, serviços ou cerimônias públicas. Entende-se que, no 

passado, a religião era percebida como muito mais importante para a vida cotidiana das pessoas do 

que atualmente. A Igreja estava no centro das questões locais e era uma influência forte na família e 

vida das pessoas, sobretudo, no que diz respeito à Igreja Católica no Brasil. Entretanto, é importante 

destacar que o fato de frequentarem a igreja mais regularmente, não prova necessariamente que 

essas pessoas sejam mais religiosas. Percebe-se, nesse contexto, uma individualização crescente e os 

fatores culturais, familiares e sociais influenciando comportamento dos católicos.   

 A análise mercadológica indica que a perda de fieis na Igreja Católica esta relacionada a 

ascensão das religiões do neopentecostalismos e as “seitas” evangélicas, ou seja, a novos 

movimentos religiosos de orientação protestante. O pentecostalismo que conquistava os fieis da 

Igreja católica foi o denominado de “segunda onda”
1
, na qual a ênfase não era mais o dom de 

línguas, a estratégica se manifestava denominada “cura divina”.  

                                                 

1
 A chamada primeira onda do movimento pentecostal começou em 1910 em São Paulo.(Congregação Cristã do Brasil) 

e, em 1911, em Belém do Pará (Assembléia de Deus). A glossolalia, o profetizar e o discernimento do espírito eram 

elementos centrais. A terceira onda partiu do Rio de janeiro e constituiu as chamadas igreja neopetencostais. Distinguem 

das igreja pentecostais mais antigas na medida em que os dons do Espírito ou da graça clássicos, assim como a 

disciplina rigorosa, passam para segundo plano, dando lugar a cura, ao exorcismo e a prosperidade (econômica e social). 
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  A organização religiosa que consolidou essa estratégica do pentecostalismo foi a Igreja 

Universal do Reino de Deus – IURD. A estratégia mercadológica dessa organização religiosa, é 

baseada na mídia (programas de rádio e TV, jornais, etc) e política partidária. A comunicação 

(discurso) enfatiza a promessa de bem estar físico, psicológico e, principalmente, material como 

recompensa do sacrifício da doação econômica, especialmente em dinheiro, durante o próprio culto, 

o que supostamente afasta o diabo, fortalece a igreja, agrada a Deus e garante felicidade. Esta é a 

receita da Teologia da Prosperidade  utilizada pelas igrejas neopentecostais, cujo lema é “pare de 

sofrer” (Cf. MARIANO, 1999).     

 Nesse contexto, a reação e resposta da Igreja Católica foi através da estratégica 

mercadológica que se manifesta através do fortalecimento da Renovação Carismática, com a 

utilização do marketing religioso com ênfase nos meios de comunicação (programas de rádio e TV). 

Dentre as estratégicas, bispos e padres passaram a lidar com os meios de comunicação social, a 

Rede Católica de Rádio estendeu-se por todo o território nacional, investiu-se na internet, programas 

de TV, jornais e revistas, cursos com o tema marketing passaram a ser ministrado para padres e 

seminaristas em algumas dioceses brasileiras, recorreu-se a consultoria de marketing (Kater Filho, 

dentre outros) para dioceses e paróquia, que ensina clérigos a arrecadar fundos, através de seu 

trabalho pastoral. Recorreu-se, também, a técnicas de marketing para organizar campanha de 

arrecadação e donativos com eventos e shows musicais, exposição de produtos católicos, realização 

de palestras, congressos que contemplam, no “pacote” da programação, hospedagem em hotéis e 

passeios em pontos turísticos da região, valorização do ministério de música, “missas-espetáculo”, 

eventos com participação de cantores famosos e seus padres cantores e legitimou-se a 

comercialização de produtos e serviços ligados à fé (hoje o católico pode encontrar na Igreja a 

música, a dança, dentre outros produtos).  Ê importante destacar que alguns padres chegaram a 

frequentar templos da Igreja Universal de Reino de Deus afim de identificarem aspectos 

considerados positivos que poderiam ser incorporados na estratégia de marketing da Igreja Católica.  

Outrossim, a Igreja Católica procura recuperar alguns rituais de sua tradição (como, por 

exemplo as antigas bênçãos das velas, das mulheres grávidas e de São Brás, para dor de garganta) 

para satisfazer o mesmo público que procura a Igreja Universal do Reino de Deus.  Assim, para 

agradar as camadas populares, principal público da Igreja Universal, tem-se a proposta de uma 

liturgia festiva, de linguagem simples. Nessa disputa de mercado, a Igreja Católica enfatiza a 
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tradicional devoção aos santos, principalmente à Virgem Maria, e organizou a Renovação 

Carismática, movimento adotado como projeto principal para reavivar o catolicismo, em muitas 

dioceses do país.  

A Renovação Carismática Católica é, originalmente, um movimento de leigos que 

coordenam os grupos de oração, organizam encontros, seminários e congressos, etc., porém, os 

bispos e os padres são os coordenadores responsáveis junto ao movimento e perante a Igreja. O 

movimento incentiva a leitura, sobretudo dos autores carismáticos, e, também, a emoção, expressada 

tanto corporalmente como pela oração em línguas, que produz, e reproduz, uma linguagem 

elaborada, levando em conta os baixos padrões de escolaridade da população em geral. sem deixar 

de ser um movimento intelectualizado, considerando-se que o mesmo é, tipicamente, um movimento 

de classe média. A Renovação Carismática apropriou-se de elementos do catolicismo tradicional, 

resgatando e re-elaborando símbolos e práticas como a reza do terço, novenas, procissão com o 

Santíssimo Sacramento, representando Jesus Cristo, que, na missa de libertação, conduzido pelo 

padre, torna-se o momento de maior êxtase.   

Alguns setores da Igreja passaram a entender que quanto mais reforçassem a formação e a 

catequese e estimulassem a missão e o carismatismo da Renovação Carismática, mais sucesso a 

Igreja teria na permanência e satisfação dos fiéis e conquista de potenciais fieis. Entretanto, isso não 

ocorreu. Fernandes (Cf. 2012) afirma que a mobilidade religiosa entre os carismáticos é maior do 

que entre membros de comunidades eclesiais de base, segundo indicam as pesquisas. O contexto no 

campo religioso brasileiro configura uma (re) construção de identidade religiosa que inclui dupla ou 

tripla pertença. As religiões tradicionais são desafiadas ao diálogo e abertura diante dos fiéis que 

estão nesse processo. A lógica do adepto é muito diferente da lógica institucional de pureza e 

vínculo e, por isso, enquanto a Igreja Católica e as denominações históricas 

do protestantismo adotam o reforço da doutrina como meio para o fortalecimento da identidade 

institucional em contexto de pluralismo religioso, os fiéis buscam elementos mais subjetivos, ainda, 

que possam valorizar aspectos da tradição. O desafio é conciliar tradição com outros elementos que 

são próprios àqueles que vivem a experiência religiosa, como novos símbolos; novas composições 

de crenças e novas práticas e experimentações etc.  

Portanto, O uso do marketing é um elemento fundamental que permite compreender essa 

nova configuração dos novos movimentos religiosos com a ascensão no mercado religioso das 

religiões do neopentecostalismo. Essas, recorrem à abordagem individual dos sujeitos, possível 

nas comunidades, inicialmente, pequenas das igrejas pentecostais e não utilizadas no estilo 
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católico de Igreja de massas. Essa abordagem individual reflete o marketing de relacionamento. 

Um motivo que, também, influenciou essa expansão foi o fato de que os pastores pentecostais 

são, em sua maioria, de origem pobre e sem formação erudita, o que facilita sua comunicação 

com os fiéis das classes mais pobres, às quais se dirige, preponderantemente, a proposta dessas 

Igrejas. O outro aspecto a ser destacado é o modelo das Comunidades Eclesiais de Base – 

CEBs,  que reforçava a associação entre a Igreja Católica e os segmentos mais estáveis das 

classes trabalhadoras, os de maior nível de instrução e melhor localizados, enquanto a proposta 

dos pentecostais tenderia a contemplar um maior espectro de componentes dessas classes, 

portanto, um erro na diferenciação do público-alvo. 

No entanto, não se pode negar que se manifesta uma acentuada tendência de alinhamento da 

Igreja Católica com a dinâmica restauradora vigente na conjuntura eclesiástica mais ampla. Percebe-

se que a lógica da ação evangelizadora vem agora concentrada no anúncio explícito de Jesus Cristo 

e da Igreja. Entende-se que, dentre os diversos produtos, a salvação é o principal produto da Igreja 

Católica e Jesus Cristo o objetivo a ser alcançado. A utilização do marketing com a orientação para 

a satisfação do fiel e potenciais seguidores pode ser feita centrada em Jesus Cristo, com ênfase no 

amor. Compreende-se que isso permite sensibilizar e cativar os fiéis e potenciais fiéis.    

 Analisando os cenários das diversas realidades eclesiais, Libanio (Cf. 2012), categoriza cinco 

modelos de Igreja, destacando os principais elementos comuns: Igreja da Instituição, Igreja 

Carismática, Igreja da Pregação, Igreja da Práxis Libertadora e Igreja Plural Fragmentada Pós-

Moderna.. Em cada um, especifica os modos de organização e crença. 

Na Igreja da Instituição, impor-se à o aspecto estritamente institucional da Igreja, nos seus 

três centros principais: a cúria romana, a diocese e a paróquia. Valoriza a visibilidade de sua 

presença diante das outras denominações religiosas e na sociedade e sua força se faz respaldada pelo 

direito canônico, os ritos, as regras, as assinaturas e os títulos, atribuindo-se maior relevância à 

primazia da lei. A catequese constitui-se no espaço uniforme de disseminação de uma única fé, e a 

liturgia permanecerá sob estrita vigilância, buscando-se um equilíbrio difícil entre o zelo pela 

exatidão do rito e a onda carismática. Haverá controle sobre a exegese, mas, enquanto ela 

permanecer no mundo das publicações, estritamente, científicas, gozará de relativa liberdade. 

Porém, no momento em que entrar no espaço popular, padecerá mais restrições. Os movimentos 

leigos se fortificam, destacando-se três tendências: uns assumem posição positiva diante do mundo 

moderno, adaptando-se a ele; outros se colocam no pólo oposto, desprezando o mundo moderno, 

seus valores, seu materialismo, e têm orientação apocalíptica, com seus membros comprometendo-
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se, de modo radical, a grupos que lhes controlam todos os aspectos da vida, tendo, assim, um caráter 

de totalidade; enquanto outros movimentos empenham-se em liberar as pessoas de suas amarras 

psíquicas, mentais e espirituais, propiciando uma sensação de liberdade de si mesmas. Tal fenômeno 

promete crescer, e os movimentos religiosos católicos serão vistos como solução pastoral. Terão 

muitos aspectos positivos a oferecer à conjuntura futura, e abrirão a Igreja particular para problemas 

mais amplos, despertando para o caráter urbano da pastoral. A escolha dos bispos obedecerá a 

critérios de fidelidade, obediência visível à instituição, mesmo à custa de outros valores. Sofrerá de 

doloroso dilema, necessitando para sua sobrevivência de uma presença junto aos jovens, que 

caminharão na linha de rejeição às instituições. Os movimentos parecerão ser a solução, possuindo 

força mobilizadora junto a camadas jovens ao oferecer-lhes parâmetros seguros no meio da atual 

insegurança de critérios e valores, sem tirar-lhes a percepção de que estão satisfazendo suas 

necessidades e desejos pessoais.  

Comunidades Eclesiais de Base e a Igreja Institucional apresentam característica totalizante, 

e o que resulta é uma fonte de tensão. As CEBs são “um modo novo de ser Igreja” que lhe afeta o 

conjunto e sonha com uma nova sociedade. Alguns movimentos têm, também, a pretensão de 

moldar toda a Igreja e a sociedade a seu projeto eclesial e político, daí a tensão. Enquanto ambas 

ocupavam camadas sociais diferentes, havia uma convivência paralela, mas, agora, ambas ocupam 

camadas sociais médias e populares. A CEBs avançam sua reflexão teológica e pastoral na linha de 

pensar toda a Igreja e sociedade em nova perspectiva. Aí está em jogo uma questão de poder. A 

Igreja se preocupará com os pobres por meio de suas obras de assistência, suprindo, em muitos 

momentos, o lugar do Estado no cuidado dos marginalizados. A batalha mais difícil para a Igreja 

será no campo cultural e, em muitos aspectos, terá de assumir uma posição contra-cultural. A mídia 

se converterá em espaço privilegiado de sua presença, mas com certa ambiguidade. Por um lado, 

buscará visibilidade, fazendo marketing, por outro terá de engolir o lixo de tal universo simbólico, e 

tentará criar canais independentes para não estar sujeita a regras que lhe contrariam os critérios 

éticos (Cf. LIBANIO, 2012, p. 50). 

Já o cenário da Igreja Carismática é caracterizado pelo carisma, as normas e leis canônicas 

serão consideradas secundárias, em vez da lei objetiva, a subjetividade, em vez do clima controlado 

das normas litúrgicas, a exuberância da emoção. Será o cenário predominando o clima religioso, 

onde o elemento místico é enfatizado e a teologia, mais  ignorada e indesejada que controlada. 

Nesse cenário, o atual surto religioso, espiritual e místico encontrará incentivo e campo propício 

para crescer no interior da Igreja. A racionalidade da fé cederá lugar às vivências emocionais, Os 
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temas mais diretamente ligados às experiências do Espírito Santo serão mais estudados, 

predominando uma literatura teológica de divulgação sobre milagres, cura interior, batismo no 

Espírito, dons do Espírito, carisma e temas semelhantes. O interesse comercial de vendagens tenderá 

a ser ainda mais decisivo na escolha das publicações, com maior acolhida para uma literatura 

carismática, de autoajuda espiritual, e divulgação religiosa com os vídeos pastorais e religiosos 

substituindo os livros, deslocando-se o interesse da leitura para a imagem.  

A liturgia se revestirá de expressões festivas, emocionais, carismáticas, reveladora da face 

esplendorosa da Igreja. O tempo das celebrações serão mais longos. O fenômeno religioso 

conservará certa ambigüidade a respeito da maneira como Deus é experimentado. Para muitos, a 

sedução do Sagrado é de tal maneira que Deus aparece como objeto de desejo. Em muitos casos, 

porém, essa sedução não terá essa beleza mística.e Deus emergirá como quem vem ao encontro de 

nossas necessidades, quer materiais, quer psíquicas, quer espirituais. Haverá uma novidade, a 

renovação carismática católica encarnará mais claramente o espírito do momento, se diferenciando 

dos outros movimentos. Terá a pretensão de colocar no seus objetivos informar toda a Igreja com 

novo espírito. Toda a Igreja deverá ser carismática. A leitura da Escritura cumprirá uma função mais 

esotérica, mântrica do que de Palavra de Deus que questiona e converte. Multiplicar-se-ão os 

momentos de leitura da Bíblia, atribuindo-lhe força especial para guiar as pessoas, funcionando 

como verdadeiro oráculo. Usar-se-á o livro material da Bíblia como objeto sagrado capaz de irradiar 

energia espiritual., verdadeiro fetiche. O ensino do catecismo assumirá forma experiencial e o 

cenário carismático será inventivo. O ensino do catecismo assumirá formas visuais privilegiando o 

lado emocional da criança. Será menos importante o conteúdo dogmático por ter-se menos interesse 

por ele. Os pobres têm um lugar relevante na comunidade carismática sendo acolhidos com amor, 

compaixão e assistência. As normas e leis canônicas são consideradas secundárias. Os leigos têm 

um lugar de destaque no campo da espiritualidade. Passam de simples consumidores de 

espiritualidade clericais ou das grandes tradições da vida religiosa para desenvolver uma 

espiritualidade tão expressiva que chegam a alimentar o clero e formá-lo nos seminários. . A questão 

moral aparece numa mistura entre liberdade subjetiva da modernidade e as injunções tradicionais 

dos movimentos. Nesse campo o discurso é de duas vias:, um oficial tradicional que constará para 

fora, e outro, tolerante, aberto para dentro, no foro interno.    

O cenário de Uma Igreja da Pregação se constrói em torno da palavra que liga-se ao aspecto 

doutrinal, ao conhecimento. à pregação e ao ensino. Nesse cenário a catequese, a teologia, a 

evangelização e o anúncio missionário ocuparão papel central. Buscar-se-á para o fiel um 
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aprofundamento de sua fé pela via do saber e para os de fora, anunciar-se-á a revelação de Deus. 

Para os que abandonaram a Igreja, pensar-se-á em uma nova maneira de evangelizá-los. Nesse 

cenário a igreja tomará consciência, de maneira definitiva, de que terminou o tempo da cristandade e 

de qualquer possibilidade de retorno a ele, assumindo uma atitude de evangelização num mundo 

pluralista. Em vez de concentrar na manutenção de suas estruturas visíveis, voltar-se-á cada vez 

mais para a palavra. Votar-se-á a viver aquele clima de entusiasmo teológico dos anos pós-

conciliares. Só se valorizar o presente, crescendo a irresponsabilidade ética, a falta de compromisso 

com a história, imperando o pessimismo, o ceticismo, a desilusão. A catequese infantil aperfeiçoar-

se-á, recebendo atenção especial co melhor formação dos catequistas e adoção de recursos didáticos 

atualizados. Buscar-se-á uma relação enriquecedora entre a pedagogia moderna e a catequese. Em 

toda a Palavra anunciada há uma presença do Senhor que santifica. A Igreja da Palavra articulará o 

amor e  a verdade. (a carismática cultivará a dimensão do amor). Aprofundará a reflexão teórica 

sobre o neoliberalismo para desvendar-lhe as perversidade e pensar alternativas viável Necessitará 

encaminhar seus recursos econômicos e institucionais para a formação dos agentes, procurando 

assessorar-se com pessoas competentes. A sociedade do saber exigirá nível de preparação intelectual 

dos agentes principais. Nesse cenário já não bastará a piedade nem o talento administrativo, 

requererá maior capacitação. 

Para o cenário de uma Igreja da Práxis Libertadora, destaca-se a opção pelos pobres, com 

suas expressões diferenciadas em todos os tempos da história. Se sustenta e se fundamenta pela 

opção de Jesus e historicamente pelos documentos da Igreja, especificamente na América Latina, 

com os documentos de Medellin, Puebla, e a opção assumida no Concílio Vaticano II. Atravessará a 

fé, as expressões dogmáticas, dando-lhes nova compreensão. Deixá-las-á intactas na ortodoxia, mas 

formulará novas interpretações. Deslocará a centralidade da moral sexual e familiar para o campo 

social. Ao introduzir o pobre na Igreja, produzirá mudanças profundas em sua organização com as 

estruturas paroquiais pesadas sendo substituídas pelas ágeis comunidades de base. Situar-se mais ao 

lado dos oprimidos, auscultando-lhes os anseios de liberdade e alimentando-lhes a fé nesse processo. 

Será a Igreja da práxis, dos pobres, da libertação que desde a década de 1960 tem procurado 

encontrar cidadania em nosso continente.  A leitura da palavra de Deus é orientada pelo vínculo Fé e 

Vida. O interesse primeiro será sempre conhecer o projeto salvador de Deus. O texto bíblico será o 

primeiro e principal elemento. Ai será retratada a experiência de salvação do povo de Israel e da 

comunidade cristã. Evitará a pura leitura exegético-linguística, feita nas academias e nem se 
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contentará com a ingenuidade fundamentalista. Usará todos os recursos acessíveis para entender 

bem o texto.  

Pensará toda organizada em CEBs, passando de uma Igreja com CEBs para uma Igreja de 

CEBs.. A diferença consistirá fundamentalmente em que o poder central da matriz, consubstanciado 

no pároco, cederá lugar a coordenações compostas pelos animadores das CEBs, escolhidos por 

determinado tempo pelos membros das comunidades. Levantar-se-á de modo agudo a questão do 

sincretismo, da dupla pertença religiosa. Se o evangelho é pensado como uma grandeza elaborada, 

constituída, fechada, completa, pode contaminar-se, ao entrar em contato com outras expressões 

religiosas. Nesse caso o sincretismo e percebido de maneira negativa.. Há vários modelos de 

compreensão do sincretismo. Poder-se-á fazer um sincretismo por simples adição de elementos ou 

alternância de ritos, sem nenhuma integração. O mero concordismo buscará um denominador 

religioso comum. A tradução avançará mais, mas se limitará aos elementos que conseguirão ser 

expressos em outra chave..Finalmente, um sincretismo, entendido de maneira positiva, consistirá 

numa refundição, verdadeira inculturação. Nesse referencial positivo, o sincretismo refletirá a vida 

do povo cuja fé cria osmose com outras expressões religiosas num processo de transformação, 

gestando novas sínteses religiosas. Num cenário futuro, prever-se que a dupla pertença crescerá. 

Poderá pensar numa pertença fundamental, que será a realmente estruturante e dará as principais 

referências de vida e outras pertenças que respondam melhor a certos aspectos da vida, 

desconhecidos ou mal trabalhados pela pertença principal. A vida religiosa retomará com vigor a 

forma de inserção no meio popular e a vida comunitária se aproximará geograficamente do 

povo.fazendo com isso reencontrar um teor de vida mais simples de que a vida religiosa moderna 

distanciou. 

As CEBs constituem o modo de ser dessa Igreja.. O enfoque é a vivência comunitária num 

clima de irmandade entre todos.  A catequese e a liturgia, levanta as questões de inculturação, 

compromisso e a palavra de Deus. Os leigos terão consciência dos direitos na Igreja e na sociedade 

reivindicando o seu cumprimento. O sangue dos mártires é penhor de futuro, sinal de esperança. O 

sistema continuará perseguindo quem o ameaçar. A polícia, apoiada por um judiciário corrupto e 

vendido, atua e atuará repressiva e truculentamente. Daí brotarão os mártires dessa Igreja que será 

um sinal de credibilidade e de autenticidade eclesial, abandonando para sua plausibilidade, se não 

social, ao menos evangélica.  

Libanio (Cf. 2012) acrescenta na análise o abrir de um novo cenário de Igreja que se firma, 

lentamente, apesar de não ser desejado por muitos, o cenário de uma Igreja plural fragmentada Pós-



 55 

Moderna, que responde ao momento cultural presente de uma pós-modernidade fragmentada. Sua 

singularidade consiste na coexistência silenciosa de submodelos de Igreja, onde se manifestam a 

existência de vozes maiores que proclamam as leis, a visibilidade institucional e as exigências 

canônicas, parecendo definir a face externa da Igreja. Surgem posições dissonantes sob dois modos: 

uns, constituindo-se em um grupo menor, considerados tropa de frente, que vêm a público protestar 

contra as intervenções eclesiásticas da hierarquia,  sendo alguns silenciados e conformados com a 

imposição; e outros, que permanecem na ativa de escritos e palestras, em dissonância com as 

orientações oficiais, sem, porém, sentirem-se fora do corpo eclesial. A instituição defende-se deles 

pelo desconhecimento de suas pessoas, quer por não responderem às regras da ortodoxia oficial, 

quer por eles mesmos não se preocuparem com as reações institucionais, provavelmente um dos 

elementos principais desse cenário.  

Contextualizando os cenários, o cenário pós-moderno situa a Igreja da Instituição em posição 

delicada. Como em nenhum outro, sua publicidade dá ênfase a questões polêmicas, o que lhe dá 

presença na sociedade, tornando-a, ao mesmo tempo, alvo das mais terríveis críticas. Ao aceitar, na 

cultura da exterioridade, jogar a própria imagem na publicidade, sujeita-se a movimentos 

antagônicos, pois, a opinião púbica  cultiva emitir juízos sobre todas as coisas, e, por viverem num 

mundo democrático, as pessoas julgam, realmente, poder influenciar a  sociedade. E assim, a cada 

momento, a Igreja se vê exposta ao veredicto de um público que, muitas vezes, nada entende de seus 

afazeres, mas se sente no direito de julgá-la (Cf. LIBANIO, 2012).  

Na análise dos prováveis cenários da Igreja, os dois primeiros, a Igreja da Instituição e a 

Igreja Carismática, apresentam maior probabilidade. Entretanto, os dois últimos, da Pregação e da 

Práxis Libertadora, são os mais afinados com a proposta evangélica e, assim, desejáveis. Portanto, 

cabe colocar as condições que favoreçam o cenário mais consentâneo com a visão de Igreja, para 

que o mesmo possa  se concretizar. Em suma, em relação à Igreja Católica na contemporaneidade, 

entende-se, na síntese da análise mercadológica para a perda de fiéis, que a mesma está, no 

relacionamento e comunicação com os fiéis, mais orientada para o produto (tangíveis e intangíveis), 

e não para o consumidor (satisfação do fiel). Isso deve ser entendido considerando-se a ética da 

responsabilidade e a doutrina da Igreja Católica.  

No capítulo a seguir, tem-se a análise do Mercado Religioso através do modelo da “Teoria da 

Escolha Racional”, que permite entender as variações e mudanças no campo religioso, considerando 

a oferta e demanda religiosa.   
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CAPITULO II 

 

ECONOMIA DA RELIGÃO 

 

Neste capítulo, tem-se uma análise da oferta e demanda e sua regulação no mercado 

religioso, tendo em vista que o comportamento institucional das organizações religiosas e dos 

consumidores religiosos tem sido um tema recorrente e, significativamente, importante na Ciências 

da Religião contemporânea. O mercado religioso é analisado através da Teoria da Escolha Racional, 

destacamos as principais concepções teóricas desse novo paradigma do Mercado Religioso e análise 

do comportamento religioso, no qual as igrejas competem pela preferência dos indivíduos no 

mercado e a religião torna-se um produto para ser consumido como qualquer outro, tendo as 

economias religiosas funcionamento semelhante ao das comerciais. 

Após a analise do mercado religioso, fazemos uma abordagem do fiel como consumidor e da 

relação no catolicismo, como um mercado plural e religião plural, considerando o meio mais importante 

das estratégias de marketing no catolicismo (TV) e algumas tipologias. 

 

1. Oferta e demanda religiosa 

 

A partir de meados da década de 80, a produção de diversos trabalhos na área da 

sociologia da religião justificou a ideia do surgimento de um novo paradigma do mercado 

religioso. A  análise e discussão a respeito da submissão da religião à lógica de mercado nas 

sociedades modernas contemporâneas foi precursora de uma série de estudos que constituem 

esse paradigma do mercado religioso. Inicialmente, esses trabalhos se dedicam a oferecer uma 

interpretação do fenômeno religioso nos EUA e, depois, estendem a aplicabilidade desse 

modelo em um nível teórico geral.  

Warner (Cf. 1993) apresenta as linhas gerais desse paradigma em termos de uma 

oposição ao “velho paradigma”, definido como uma abordagem que considerava o pluralismo 

uma ameaça e baseava a análise das transformações no campo da religião como resultado das 

variações nos desejos e necessidades dos consumidores (Cf. FINKE e IANNACCONE, 1993). 

Os trabalhos resultado do uso do novo paradigma tendem a manter a idéia central de que a 

dinâmica da esfera da religião é alterada pela introdução da lógica mercadológica, como 

apresentada por Peter Berger, na obra O Dossel Sagrado (1985), divergindo, porém, em alguns 
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pontos. As analises do “novo paradigma” partem da formulação da abordagem de Peter 

Berger
2
, denominada “velho paradigma” (Cf. WARNER, 1993), considerando como Berger, a 

idéia fundamental de que a desregulação do campo religioso nos Estados Unidos produziu um 

mercado religioso plural, no qual as igrejas são transformadas em agências que competem pela 

preferência dos indivíduos no mercado, e que a religião torna-se um produto, para ser 

consumido no mercado como qualquer outro, tendo as economias religiosas funcionamento 

semelhante ao das comerciais. Essa idéia da desregulação do campo religioso é considerada na 

análise do modelo do novo paradigma e considera a análise para todos os mercados. 

As principais concepções teóricas desse novo paradigma do Mercado Religioso foram 

propostas e apresentadas a partir dos anos de 1980, através de trabalhos publicados  por Rodney 

Stark (principal idealizador), Rodney Stark e William Sims Baindridge, Rodney Stark e Laurence 

Iannaccone, Rodney Stark e Roger Finke. Nesse modelo, a Teoria Econômica da Religião analisa o 

comportamento religioso a partir da abordagem da Teoria da Escolha Racional, que considera a 

religião um objeto da escolha racional das pessoas no chamado mercado religioso, como seria um 

bem ou serviço em qualquer outro mercado. O produto religioso é o conjunto de práticas e 

crenças oferecidos pelas firmas religiosas, definidas como empresas sociais, cuja primeira 

proposta é criar, manter e fornecer religião para um conjunto de indivíduos. A religião adquire 

um papel essencial no funcionamento da sociedade ao fornecer compensadores aos indivíduos, 

e a fim de realizar esse fornecimento e intermediar a relação entre Deus e o homem, surge o 

especialista religioso, que interpreta e determina o desejo de Deus – que pode ser comportamental 

ou material – para efetivar a troca com os indivíduos.  

                                                 

2
 O principal fundador da abordagem sociológica da religião em termos de mercado é o sociólogo americano Peter 

Berger, que, em 1967, publica um trabalho no qual apresenta uma visão negativa da desregulação do campo 

religioso, considerando-a como a causa da instalação gradual de um acentuado pluralismo na esfera religiosa 

norte-americana. Para Berger, esse pluralismo, junto com o fenômeno da secularização, contribuiria para o 

acentuado enfraquecimento das estruturas de plausibilidade oferecidas pela religião à sociedade, colocando em 

risco a sua própria continuidade. Suas reflexões são consideradas no âmbito da discussão a respeito da 

secularização, graças à qual, como conseqüência de um projeto de modernidade que produziu uma contestação 

veemente das tradições e uma crescente racionalização de todas as esferas da vida social, as organizações 

religiosas vão gradualmente perdendo importância e poder na sociedade. A secularização é o “processo pelo qual 
alguns setores da sociedade e da cultura são retirados do domínio das instituições e da influência dos símbolos 

religiosos”, ou ainda, “o processo pelo qual a religião perde a sua autoridade tanto a nível institucional como no 

nível da consciência humana” (Cf. BERGER, 1967) 
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Para elaborar esse modelo, os teóricos da Ciências da Religião (Escola Racional), reportando-se 

à Teoria Clássica em Adam Smith
3
 (precursor da Economia Clássica e considerado o “pai” da 

economia) e à Teoria Neoclássica da microeconomia ( Teoria do Comportamento do Consumidor), 

elaboram alguns pressupostos que são considerados nas Ciências Econômicas.  

De acordo com Stark e Finke (Cf. 2000, pp. 37-38), as economias religiosas consistem de 

toda atividade religiosa que sucede numa sociedade e incluem um mercado de seguidores atuais e 

potenciais; um conjunto de organizações (provedores) que procuram atender ao mercado e às 

doutrinas e práticas oferecidos pelas diversas organizações. Usarski (Cf. 2012, pp. 169-170) destaca 

que o conceito do termo “economia religiosa” abrange não apenas diversos tipos de “bens 

salvíficos” e um vasto espectro de situações em que os referentes “bens” são “produzidos” e 

“consumidos”, mas também diferentes meios de troca, onde os agentes sociais envolvidos se 

relacionam. A economia da religião interpreta o termo “bens salvíficos” de maneira ampla, 

incluindo nesta categoria aspectos como a segurança social obtida pela adesão a um grupo religioso 

(membershipgood), as emoções experimentadas durante uma cerimônia (comunal good) ou a 

satisfação sentida pela conquista de um cargo influente em uma hierarquia paroquial 

(positionalgood). 

Um dos conceitos básicos da Teoria Econômica da Religião é o de commodity religiosa. 

Conforme Iannaccone (Cf. 1992, p.124), esse conceito identifica a religião como um objeto de 

escolha, incluindo bens e serviços religiosos, que podem ser produzidos e consumidos pelos agentes 

atuantes no mercado religioso. O mercado religioso e os bens religiosos são percebidos como sendo 

mercadorias ou commodities religiosas. Usarski (2012, p.170) afirma que o conceito de “mercado 

religioso” tem assumido, na discussão sociológica recente, um significado mais delimitado. De 

acordo com Blasi (2009, p. 265), no sentido empírico, é entendido como um “sistema de interação 

social no qual pessoas ou grupos pagam um preço por commodities selecionadas de um espectro de 

                                                 

3
 Adam Smith [1776] na obra An inquiry into the nature and causes of the the wealth of nations. New York: 

Modern Library (1965), analisa as religiões em geral e a Igreja da Inglaterra em especial. Aplicou conceitos 

ligados à análise econômica dos comportamentos das firmas no mercado secular para entender a performance  

dos provedores de serviços religiosos em uma situação de monopólio. Chama a atenção para o relaxamento do 

clero inglês que ele atribui devido à ligação entre Estado e Igreja. Considera que a situação intervencionista 

provocou uma baixa participação dos fieis. Essa análise influencia os teóricos da Escola Racional na defesa da 

teoria de que o pluralismo religioso gera um clero ativo devido à concorrência no mercado religiosos. O 

conseqüente fevor dos especialistas religiosos resulta em uma maior participação dos fieis. Smith defende que o 

interesse próprio motiva os clérigos como  aos produtores seculares; que as forças do mercado determinam as Igrejas 

assim como fazem em relação às empresas seculares; e que os benefícios da competição e o peso dos monopólios são 

tão reais na religião quanto em qualquer outro setor da economia. 
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alternativas” representa um segmento específico da economia religiosa. Nessa referencia, a 

expressão “interação social” indica a coexistência de fornecedores e consumidores engajados em um 

intercâmbio, no sentido da dinâmica gerada entre uma oferta e uma demanda de produtos 

identificados como commodities.  

Em termos formais, é constituído pela dinâmica entre três componentes analiticamente 

distinguíveis: os “produtos”.comercializados; os agentes que protejam, desenvolvem, 

“manufaturam” e distribuem os produtos; e os “consumidores” dos produtos. No sentido substancial 

considera: como tipo ideal, o mercado religioso é constituído por bens calculáveis em termos 

pecuniários. As atividades dos produtores e fornecedores seguem interesses, predominantemente, 

mercantis e são motivadas pela esperança de um lucro material, seja ele a finalidade imediata ou 

apenas um meio necessário em prol de objetivos não materiais. Do ponto de vista do consumidor, os 

bens oferecidos são adquiridos em situações que Hartmut Esser (1993, p.239) classifica como 

“paramétricas”. O termo refere-se à figura de um ator, cuja relativa autonomia social o deixa se 

posicionar, positivamente, diante de uma oferta, sem que esse posicionamento possa ser 

influenciado por demandas, expectativas ou reações de um grupo ao qual o indivíduo faça parte. 

Nesse sentido, o mercado religioso relaciona atores sociais, geralmente, anônimos que adquirem 

determinados “produtos” isolados, de acordo com seus interesses e necessidades pessoais, sem que 

as respectivas operações possa implicar em algum tipo de compromisso duradouro nem entre os 

parceiros de troca, nem entre o ator e o contexto social em que a aquisição de um bem religioso 

acontece (Cf. USARSKI, 2012). 

Entende-se que a oferta e demanda determina o equilíbrio do mercado. A abordagem na 

Ciência da Religião enfatiza o privilégio analítico no modelo da Teoria da Escolha Racional, 

preferencialmente, aos ofertantes (firmas religiosas). Entretanto, não é desconsiderada a importância 

da demanda (seguidores) na perspectiva do consumidor. As mudanças na esfera religiosa seriam 

determinadas pelas variações não do lado da demanda dos consumidores, causadas por 

modificações psicológicas ou materiais, mas pelas variações em termos de oportunidades que 

os produtores enfrentam. Embora seja reconhecido, nesse modelo, que os mercados religiosos 

dependem da relação entre as forças da oferta e da procura, destaca-se que, como, 

historicamente, o lado da demanda tem provado ser mais estável do que os dos fornecedores 

(oferta),  justifica-se  a  ênfase  no  papel  determinante  dos  fatores  ligados às variações em 

termos dos produtores (ofertantes). Essa estabilidade da demanda ocorreria pelo fato de que os 

interesses religiosos dos fiéis seriam baseados em necessidades humanas fundamentais, enquanto as 
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organizações religiosas seriam mais significativamente determinadas por fatores mais “superficiais”, 

tais como políticas  governamentais, conjunturas econômico-políticas, em geral, e outras nesse nível 

(FINKE e IANNACCONE,  1993, p.28). 

Ao deslocarem o foco analítico da demanda para a oferta, Stark, Bainbridge, Finke e 

Iannaccone inverteram, radicalmente, a teoria sociológica dominante acerca dos efeitos do 

pluralismo religioso sobre a religião, criando um novo paradigma, pois, até então, o pluralismo era 

considerado fator crucial de enfraquecimento da religião na modernidade. Stark e Iannaccone (Cf. 

1994) conceituam o pluralismo como uma situação da economia religiosa na qual várias firmas 

(instituição religiosa) atuam e quanto mais firmas religiosas em atividades, maior o grau de 

pluralismo.  

O pluralismo religioso surge por causa da impossibilidade de uma mesma organização 

religiosa ser, ao mesmo tempo, sagrada e profana, conservadora e liberal, inclusiva e exclusiva, 

enquanto no mercado sempre existirão diferentes segmentos de consumidores com fortes 

preferências por cada um desses aspectos da prática religiosa. Essa diversidade ocorre devido às 

variações comuns à condição humana, tais como classe social, idade, gênero, experiências de 

vida e tipo de socialização. Alguns dos autores do paradigma de mercado, por conseguinte, 

consideram que por causa dessa significativa variação das preferências dos consumidores, as 

economias religiosas nunca podem ser satisfatoriamente monopolizadas, mesmo quando uma 

determinada organização religiosa é sustentada pelo Estado. Quando a repressão é muito forte, 

religiões em competição com o monopólio imposto pelo Estado serão obrigadas a operar 

subterraneamente, mas a qualquer falha na repressão, o pluralismo tende a se instalar (Cf. 

GUERRA, 2000,  pp.42). 

Stark e Iannaccone (Cf. 1994), questionando a idéia de secularização
4
 da Europa e o 

declínio da religião, e propondo uma Teoria da Mobilização Religiosa, consideram sete 

proposições teóricas sobre as economias religiosas: Nessa abordagem, que ficou conhecida 

como o “Novo Paradigma”, a ênfase é mais nas mudanças de comportamento das firmas 

religiosas do que as transformações das atitudes dos consumidores de religião. As sete 

proposições são: 

                                                 

4
 Os representantes do Novo Paradigma consideram que as mudanças conjunturais ocorridas se transforma em 

possibilidades de mercado. A secularização é considerada como um processo auto-limitado que não leva a sociedade 

para a irreligiosidade, mas para o re-avivamento. Seu resultado não é o declínio da religião em geral, mas, se bem 

analisado, o declínio de organizações religiosas específicas, que dão lugar a outras novas no mercado (FINKE e 

STARK, 1992, p.43) 
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1) A capacidade de uma firma religiosa monopolizar uma economia religiosa depende do 

grau em que o Estado usa a coerção para regular a economia religiosa; 

2) Na medida em que uma economia deixa de ser regulada, ela se tornará pluralística; 

3) A medida que a economia religiosa é pluralística, as firmas se especializam; 

4) Na medida em que uma economia religiosa é competitiva e pluralística, os níveis de 

participação religiosa tendem a ser altos. Inversamente, na medida em que a economia 

religiosa é monopolizada por uma ou duas organizações financiadas pelo estão, os níveis 

de participação tenderão a ser baixos;  

5) Na medida em que uma firma religiosa exerce um monopólio, ela procura exercer sua 

influência sobre as outras instituições sociais  e a sociedade tenderá a ser sacralizada; 

6) Na medida em que a desregulação ocorre em uma economia religiosa previamente 

altamente regulada, a sociedade será dessacralizada; 

7) A relação entre o grau de regulação da economia e os custos de instalação de uma nova 

organização religiosa no mercado é curvilinear – declinando na medida em que o estado 

exerce menor coerção na defesa da firma monopolística, mas subindo outra vez quando 

o pleno desenvolvimento do pluralismo produz um mercado competitivo de firmas 

efetivas e de sucesso.  

 

Para descrever a situação provocada pelas situações pluralísticas, os autores da Teoria da 

Mobilização Religiosa consideram mais preciso o conceito de “dessacralização”, segundo o 

qual as instituições sociais deixam de ser dominadas pela influência de uma determinada 

organização religiosa anteriormente monopolística, sem que isso signifique a perda da 

importância da religião, de um modo geral, ou, ainda, ao nível dos indivíduos. Faz-se  necessário 

nesse contexto, um destaque, conforme Guerra (2000, p.55):  

 

Um dos mais polêmicos trabalhos nos quais se aplica o Paradigma do 

Mercado Religioso é o The Churching of America (1992), no qual 

Finke e Stark usam a abordagem de mercado religioso para interpretar 

cerca de 200 anos da história das organizações religiosas nos EUA, 

fornecendo explicações a respeito do declínio e ascensão das 

principais instituições religiosas naquele país, apresentadas no livro 

como mais ou menos bem sucedidas “firmas”. Muitos se chocaram 

com a utilização explícita de um vocabulário que incluía conceitos 

como “oferta” e “demanda”; “firmas” e “clientes”; “competição”; 

“fatias de mercado”; “monopólios” e “cartéis”. 
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As proposições do novo Paradigma do Mercado Religioso indicam, também, que as igrejas e 

seus clérigos são considerados como produtores, que decidem quais serão as características do 

seu produto e as maneiras mais apropriadas de vendê-lo, e os fiéis, como consumidores, que 

escolhem (ou quando não optam por nenhuma religião) qual religião vão aceitar e em que 

medida extensivamente irão participar dela; como em outros mercados e em ambiente 

competitivo. Nesse mercado, uma determinada firma religiosa somente se desenvolverá se 

oferecer um produto, no mínimo, tão atrativo quanto o do seu concorrente ou concorrentes; sendo 

que os níveis de regulação podem afetar, profundamente, os produtores e as opções dos 

consumidores. Considera-se também no lado da oferta a perspectiva organizacional e de instituição. 

As Igrejas e instituições religiosas elaboram estratégias, estabelecem propósitos e objetivos e lutam 

por eles procurando fidelizar seus seguidores e conquistar potenciais seguidores. Mainwaring (Cf. 

1986) especifica alguns interesses das instituições religiosas: propagar a fé; defender sua  unidade; 

defender suas posições em relação a outras religiões; lutar para manter e aumentar sua influência 

sobre a sociedade e o estado; manter ou aumentar o número de seus seguidores; garantir uma boa 

situação financeira e interesses em sua preservação e expansão.  

Contextualizando aspectos do funcionamento do mercado e do campo religioso, é importante 

destacar Bourdieu (Cf. 1971), que afirma que o capital religioso, entendido como o poder de 

modificar, de maneira durável, as representações e práticas dos leigos através do propósito de um 

habitus religioso, dependeria do estado, em um determinado momento, das estruturas das relações 

objetivas entre a demanda religiosa (os diferentes interesses religiosos dos vários grupos ou classes 

de leigos), e a oferta religiosa, que as diferentes instâncias são levadas a produzir e a oferecer a 

partir da posição que ocupam, em termos de relações de forças no campo religioso, no mercado das 

religiões. Para manter e reproduzir o capital religioso, através da conservação, ou restauração, do 

mercado simbólico que as instituições religiosas atuam, as Igrejas devem se constituir em 

instituições burocráticas, cujas características se destacam: delimitação explicita dos domínios de 

competência e hierarquização regulamentada das funções; correlativa racionalização das 

remunerações, indicações, promoções e carreiras; codificação das regras que regem a atividade 

profissional e a vida extra-profissional; racionalização dos instrumentos de trabalho como por 

exemplo o dogma e a liturgia; racionalização da formação profissional dentre outras. 

Considerando o consumidor religioso, conforme Stark (Cf. 1999), no plano religioso, as 

pessoas fazem escolhas da mesma maneira que fazem outras escolhas, pesando custos e benefícios. 

Na busca por benefícios os seres humanos “querem religião” por ser a única fonte plausível de 
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certas recompensas, incluindo aquelas indisponíveis aqui e agora para todos – como a tão desejada 

vida após a morte –, para as quais, há uma “demanda geral e inexaurível”.  

Em relação à demanda, pressupõe-se que a demanda religiosa é, relativamente estável, o que 

justifica a opção teórica da predominância da análise da “Teoria das Escolhas Racionais”, no lado da 

oferta religiosa. Com a demanda, praticamente, constante, os níveis de participação religiosa podem 

ser mais bem explicados em termos de oferta.  Nesse sentido, Jungblut (2012, p.12-13) afirma que, 

por essa lógica, as formas assumidas por um grupo religioso (o que ele oferta no mercado) são 

percebidas como “função de suas estruturas organizacionais, de seus representantes de venda, de 

seus produtos e de suas técnicas de marketing”. Entretanto, na Teoria das Escolhas Racionais, a 

lógica que orienta os consumidores religiosos (demanda) tem como base, segundo especifica Stark e 

Baindridge (Cf. 2008), sete axioma:  

1) a percepção e a ação humanas dão-se ao longo do tempo do passado para o futuro;  

2) os seres humanos buscam o que percebem ser recompensas e evitam o que percebem ser 

custos; 

3) as recompensas variam de acordo com o tipo, valor e a generalidade;   

4) a ação humana é orientada por um sistema de processamento de informações complexos, 

porém finito, de modo a identificar problemas e buscar soluções para eles; 

5) algumas recompensas desejadas têm uma oferta limitada e algumas nem sequer existem; 

6) a maioria das recompensas almejadas pelas pessoas é destruída quando usada; 

7) os atributos individuais e sociais que conferem poder são desigualmente distribuídos entre as 

pessoas e grupos de uma sociedade. 

 

Na elaboração desse modelo - “Teoria da Escolha Racional” (T.E.R.) - Stark e Baindridge 

acrescentam diversas proposições (344) e conceitos (104) para analisar as escolhas racionais nas 

suas respectivas perspectivas, considerando as condições humanas.     

Outra consideração nesse modelo (T.E.R.), ampliando as  proposições teóricas sobre 

movimentos religiosos, é a interpretação mercadológica da relação seita-igreja. As Igrejas atendem 

aos segmentos de mercado, com maior necessidade de sacrifício e rigor, e de uma fé baseada, 

significativamente, em aspectos sobrenaturais. Já as seitas teriam como público-alvo aqueles 

segmentos interessados em encontrar na religião um conjunto de práticas devocionais e espirituais 

definidas em oposição ao ambiente sociocultural deste mundo, e construídas em relação ao outro 

“mundo”. 
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Além disso, com base na Teoria da Escolha Racional, Finke e Stark (Cf. 1992) ampliando 

essa teoria, elaboram o que eles denominam de microeconomia do compromisso religioso, na qual 

os indivíduos tendem a valorizar a religião de acordo com “quanto ela custa”. Pelo fato de que as 

propostas de religiosidades das Igrejas tradicionais tendem a ser mais “racionais” e, 

socialmente, aceitas e, portanto, de menor custo do que as elaboradas pelas seitas ou igrejas 

“periféricas”, aquelas tenderiam a ser menos valorizadas. São considerados três princípios da 

microeconomia, em relação ao compromisso religioso na T.E.R.:   

a) os indivíduos avaliarão os custo e benefícios e irão consumir os produtos religiosos que 

maximizem seus ganhos (da mesma maneira como escolhem qualquer outro produto de 

consumo); 

b) pelo fato de ser uma mercadoria produzida coletivamente, o prazer que a religião oferece 

depende do grau de sociabilidade que produz. Quanto maior a confiança do grupo nos 

benefícios que a religião produzirá no futuro, maior a confiança dos indivíduos nos mesmos; 

c) se é possível ter acesso aos “lucros” da religião sem participar efetivamente nela, os 

indivíduos tenderão a ter baixos níveis de comprometimento com as instituições religiosas.   

  

Considera-se o lucro no mercado religioso como a quantidade de fieis que uma firma 

religiosa é capaz de conquistar, num determinado período de tempo. Em relação a oferta, na busca 

do sucesso institucional, os especialistas religiosos oferecem produtos que atendam aos anseios da 

demanda, resultado de uma ação racional na procura de alternativas mais atrativas. Especialistas 

religiosos buscam canais de divulgação da sua organização, através de um marketing dos seus 

serviços e produtos oferecidos à sociedade, o que permite valorizar o seu produto no mercado 

religioso.  

Em relação a demanda, a escolha religiosa dos indivíduos é orientada a partir das 

informações obtidas por laços sociais e do marketing da organização, e, de forma racional, considera 

uma alternativa mais rentável de satisfação das necessidades. Por meio de um método de análise 

baseado na razão, a Teoria da Escolha Racional pressupõe que os indivíduos maximizam suas 

realizações, evitando custos e buscando recompensas.  

A Teoria da Escolha Racional tem, como premissas básicas, o comportamento maximizador 

de utilidade, a estabilidade nas preferências e o equilíbrio do mercado religioso. Dessas três 

premissas, a da maximização da utilidade é considerada a principal e se aplica tanto ao consumidor 

(demanda) como ao produtor (oferta) no mercado religioso. Conforme Iannaccone (Cf. 1995), os 
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produtores religiosos são maximizadores de utilidade no que se refere ao número de fiéis, do apoio 

governamental e de outros determinantes institucionais que sejam necessários ao sucesso das 

organizações religiosas. 

È importante destacar que os mais altos níveis de sacrifícios e estima que são presentes nas 

seitas e Igrejas conservadoras, produziriam níveis mais altos de participação e comprometimento, 

resultando em um desempenho mais competitivo da organização no mercado. Ademais, o processo 

de transformação no campo religioso acontece no espaço de alta competição, com uma crescente e 

significativa preocupação das organizações religiosas em satisfazer a demanda e necessidades dos 

consumidores. Entende-se que essa satisfação diz respeito a diversos aspectos, tais como, entender a 

vontade dos consumidores em relação aos tipos de celebração que satisfazem suas expectativas, a 

escolha dos temas abordados, a forma de existência das organizações religiosas e os preceitos 

considerados, dentre outras. 

Considera-se, também, neste modelo, que no mercado religioso, a liberdade de escolha dos 

consumidores, no lado da demanda, impõe restrições, no lado da oferta, à forma de atuação e as 

estratégias das organizações religiosas. Iannaccone (Cf. 1992) afirma que a liberdade de escolha dos 

consumidores, em última análise, determina a estrutura do mercado religioso, o nível de eficiência 

da produção religiosa e seu consequente nível de qualidade e de conteúdo dos bens e serviços 

religiosos produzidos. Onde o nível de regulação governamental no mercado religioso for menor, 

haverá mais pluralismo religioso, que implica no aumento da competição, no número de 

organizações religiosas e, consequentemente, no aumento do consumo de bens e serviços religiosos, 

já que a diversidade desse consumo aumenta, resultando em aumento, também, da vitalidade 

religiosa e da participação dos indivíduos nos serviços religiosos. Observa-se que a menor regulação 

governamental no mercado religioso favorece o aumento da religiosidade, e vice-versa, sendo.essa 

uma das predições mais importantes da Teoria Econômica da Religião. 

Para Finke e Stark (Cf. 1992), as organizações religiosas tradicionais têm vantagens quando 

a cultura oficial é segura e apresenta altos níveis de plausibilidade. Por outro lado, quando acontece 

as crises culturais de legitimidade e de desintegração, a sociedade tende a culpá-las pelo que está 

acontecendo de errado no sistema social e, assim, tem um tendência à diminuição do seu poder e 

importância no mercado.  

Outra explicação para o crescimento das organizações religiosas mais conservadoras seria o 

fato de que essas religiões teriam se esforçado em acompanhar a modernização e, mesmo, a 

secularização da cultura, que não conseguem oferecer nelas mesmas o “sagrado” que os indivíduos 
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parecem procurar, quando buscam religião. Entretanto, no desejo de atender à pressão social para o 

abandono dos valores e práticas tradicionais em favor da visão “moderna” do mundo, o que resultou 

desde a redefinição na liturgia e, em alguns casos, uma secularização de aspectos teológicos da 

instituição, as organizações tradicionais estariam falhando em satisfazer as necessidades dos 

indivíduos do “totalmente outro”, o que permitiu a entrada de novos concorrentes no mercado. 

Guerra (Cf. 2000) afirma que isso permitiu um melhor desempenho competitivo das denominações 

consideradas como rigorosas e definidas como “não-liberais”.  

Dentre as críticas ao modelo da Teoria da Escolha Racional, destaca-se uma suposta 

incapacidade de compreender (dar respostas) aspectos importantes do comportamento dos 

indivíduos, fundamentalmente, em relação às complexas razões que determinam as escolhas 

religiosas. Segundo Frigerio apud Jungblut (2012, p.14), mesmo os autores que simpatizam com a 

perspectiva da teoria afirmam que seu tratamento das escolhas individuais por meio dos supostos da 

escolha racional é insuficiente, a análise não considera os valores dos indivíduos, as influencias 

sociais, considerações de status, mobilidade social e normas de grupo.  

Entretanto, Stark (Cf. 1992) demonstra estar ciente de parte desses problemas considerando 

que o raciocínio humano é, muitas vezes, um tanto assistemático e, também, intuitivo, e que muitas 

vezes a maximização é apenas parcial. Para contemplar a subjetividade nas escolhas esse ele recorre 

a racionalidade subjetiva (formulado por Raymond Boudon). A racionalidade subjetiva se aplica a 

todas as ações humanas para justificar as razões que são boas para determinada escolha, na medida 

que se baseiam em conjecturas plausíveis. A justificativa é que essa abordagem é coerente com  

axioma do interacionismo simbólico que para compreender o comportamento de um ator, busca 

saber como ele próprio define a situação, pois é somente a partir “de dentro” que se pode avaliar a 

racionalidade, a razoabilidade de uma escolha.  

Dentre as críticas,. destaca-se a relacionada à argumentação feita por Finke e Stark (Cf. 

1999) para sustentar a tese na qual o pluralismo religioso se associa positivamente e 

diretamente com os níveis de participação religiosa. Essa crítica considera o dado histórico de 

que, na Idade Média, a Igreja Católica, sendo monopolística, conseguia abarcar o todo da 

sociedade. Os autores questionam essa idéia, destacando dois pontos: o primeiro deles, a 

existência de diversas religiosidades "subterrâneas", que significavam a pressão dos 

consumidores que não tinham suas necessidades religiosas atendidas pelo modelo hegemônico 

de Igreja. Grande parte dos processos inquisitoriais seriam, inclusive, indicativos da existência 

de demandas religiosas reprimidas, muitas vezes, pelas sentenças exemplares. O segundo, o 
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reconhecimento por alguns historiadores por eles apresentados de que na verdade, naquele 

período, extensas áreas não eram atingidas pela influência da Igreja Católica, o que significa 

dizer que seus limites institucionais e organizacionais determinavam concretamente um 

impedimento do acesso dos indivíduos ao consumo de produtos religiosos, já que mesmo o 

produto que era definido oficialmente não era oferecido para todos e as barreiras de mercado 

impossibilitavam a circulação de outros (Cf. GUERRA, 2000, p. 59). 

 Outra crítica diz respeito a análise da extensibilidade do modelo para religiões e 

religiosidades não institucionalizadas. A justificativa é que o modelo tem adequação a sua 

aplicabilidade a “religiões congregacionais”. Essas religiões demandam, frequentemete, uma relação 

de exclusivdade com o grupo pois focaliza a ação e as estratégias instituicionais dos produtores 

religiosos (oferta) e a racionalidade instrumental dos consumidores (demanda). De acordo com 

Mariano (Cf. 2008), a inadequação do modelo é considerada para economias formadas por religiões 

não-monoteistas, majoritariamente não-exclusivistas, e pelas orientais, nas quais a maioria dos 

leigos carece de quaisquer laços organizacionais formais com templos e sacerdotes.  

 Outro aspecto crítico a ser considerado está relacionado aos processos que envolvem o 

consumo de um religioso emergente: criador e seguidor de sua própria religião. Segundo Jungblut 

(Cf. 2012, p.15), quando se observa o consumo de religião atual, sobretudo, aquela vivida nas 

sociedades urbano-industriais do mundo ocidental (e ocidentalizada), é impossível não perceber o 

ganho de poder ou autonomia para os indivíduos nela envolvidos.  Isso ocorre devido a perda de 

importância atribuída ao papel das tradições religiosas decorrentes de fenômenos como o pluralismo 

religioso, o surgimento do espontaneísmo, da “desteologização”, do reflexivismo individual dentre 

outras, mas também pelo enfraquecimento da capacidade congregacional e ético-coercitivo das 

comunidades religiosas tradicionais.  

 Em relação a influência do pluralismo religioso, contextualizamos Hervieu-Léger (2005: pp. 

156 -157), que afirma que isso tem levado a uma situação de “crença sem pertencimento”. Essa 

propensão a “crer sem pertencer” se verifica no caso em que o individuo dá à sua busca espiritual 

um sentido religioso, ou seja, quando ele estabelece um vínculo entre sua solução crente pessoal e 

uma tradição crente instituída à qual ele se reporta de maneira livre: “eu me sinto espiritualmente 

cristão, mas não pertenço a nenhuma igreja”, “eu me sinto próximo do budismo” etc. Assim, para 

fazer  valer tais preferências pessoais não é preciso unir-se a nenhum grupo religioso particular. Os 

indivíduos passam a compor seus próprios sistemas religiosos de acordo com suas necessidades e 

preferências pessoais. 
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 Usarski (Cf. 2012) afirma que diagnósticos sociológicos atuais apresentam a imagem de uma 

sociedade ocidental contemporânea cada vez menos determinada por esquemas tradicionais e 

padrões convencionais. Entende-se que isso permite compreender com maior propriedade o campo 

religioso no Brasil e a perda de fies na Igreja católica nas últimas décadas.   

 Conforme mencionado anteriormente, em referência a algumas críticas da Teoria da Escolha 

Racional, a abordagem sociológica de Usarski (2012, p.167) reveste essa perspectiva demonstrando 

a constatação e validada dos axiomas e hipóteses defendidos por teóricos da Teoria da Escolha 

Racional: 

  

Constata-se a diminuição do impacto de macroaspectos como “classe” ou 

“gênero”, ou seja, uma realidade social modificada experimentada pelo 

indivíduo como horizonte “multiopcional” em uma época “fluida”. São 

conseqüências de um salto de individualização em prol da liberdade, 

autonomia, independência e espontaneidade do sujeito quanto às suas 

opções existenciais, aspirações profissionais, escolhas biográficas e 

inclinações ideológicas. A busca da Sociologia por abordagens adequadas 

e úteis em função da descrição e análise das configurações acima 

descritas reflete-se, entre diversas outras indicações, nos axiomas e 

hipóteses defendidos por representantes da teoria da “escolha racional”. 

 

Nesse contexto, Usarski (Cf. 2012) afirma que metáforas como as do “sagrado off limits” 

indicam que as inquietações articuladas no âmbito geral da sociologia repercutem, também, na área 

mais específica do estudo das religiões. Os pesquisadores que analisam esse fenômeno em questão 

destacam a dimensão institucional, a dimensão substancial e a dimensão do praticante religioso. Que 

são as três constituintes principais atingidos pela dinâmica que vem modificando o campo religioso 

contemporâneo. Em relação a dimensão institucional: 

 

a literatura especializada aponta para fatores como a “porosidade” da 

religião no sentido de um sistema social diferenciado de outras esferas no 

nível macro e o deslocamento de funções antigamente dominadas por 

instituições religiosas. Diante desse processo, o espectro quádruplo 

convencional composto de tipos de “igrejas”, “seitas”, “denominação”, e 

“cult” mostra-se analiticamente cada vez menos satisfatório e inspira 

tentativas de ampliar o sistema de categorias incluindo formas de religião 

menos “densas” – por exemplo, as de “client cult”. “audience”, 

“culticmilieu”, “cultura esotérica” -, e outras como “feiras místicas”, 

“centros especializados” ou “espaços individualizados” (USARSKI, 

2012,  p.168) 
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Já a dimensão substancial, a pesquisa interessada nas mudanças do campo religioso 

contemporâneo aponta: 

 

para a crescente relevância da chamada “religião popularizada” 

(KNOBLAUCH apud USARSKI, 2012: p. 168), ou seja, para a 

manifestação particular do religioso moderno não em substituição, mas 

em tensão com a religião tradicional institucionalizada e hierarquizada. 

Essa tensão é fruto de expansão de conteúdos e práticas religiosas 

antigamente encapsulados em contexto geográficos específicos e 

desigualmente distribuídos conforme os interesses e estratégias 

monopolizantes de representantes e administradores de religiões 

“oficiais”. A perda de respectivos privilégios é explicada pelo impacto de 

processos inter-relacionados e recentemente acelerados de globalização, 

migração, secularização e mediatização sobre as sociedades ocidentais. O 

mesmo vale para a gênese da “religião popularizada”, que se beneficia da 

acessibilidade facilitada de aspectos religiosos até então fora do alcance e 

da perda gradual do “poder de interpretação” das tradições religiosas 

convencionais. Diante desse cenário, a “religião popularizada” é 

caracterizada como uma forma de religião presente no discurso público 

fora de instituições religiosa no sentido estrito. Devido ao papel decisivo 

da mídia no sentido da divulgação intensa, ampla e freqüente – e sua 

apropriação por veículos econômicos – a “religião popularizada” pode ser 

entendida como constituinte da cultura de massa. O significado da  

“religiosidade popular” na perspectiva das religiões tradicionais reside no 

fato de que aquela representa mais propriamente um desafio em uma 

situação já caracterizada pela competição entre as diversas comunidades 

institucionalizadas. Do ponto de vista do “público”, a “religiosidade 

popular” abre portas para uma “indiferenciação do saber religioso”, ou 

seja, para a democratização de um conhecimento antigamente 

especializado e em parte reservado a determinadas camadas especializada 

(USARSKI, 2012, pp. 168- 169). 

 

Na dimensão do ponto de vista do praticante religioso têm-se, em analogia com outras 

esferas sociais, uma individualização dos vínculos com a religiosidade. A religião torna-se objeto de 

opção dos sujeitos privado, no sentido de que a antiga modalidade de adesão “converte-se em uma 

possibilidade, fruto de um gesto, uma decisão, uma afirmação de vontade” (SOARES, 2004, p. 11). 

Constata-se no nível do sujeito uma dicotomia de tipo ideal entre dois pólos, com o primeiro 

representando o “princípio de pertencimento” como pré-requisito para que um “membro” – fiel e 

comprometido – possa participar, integralmente, da vida da sua comunidade religiosa convencional, 

e o segundo, caracterizado como o “princípio de acesso”, que está associado a um “peregrino 

espiritual” que se aproxima de ensinamentos e práticas espirituais de maneira espontânea e 

demonstra uma disposição para a improvisação (HERO apud USARSKI, 2012, p. 169). 
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Conforme Usarski (Cf. 2012: p. 169), esses dois pólos não constituem uma oposição 

intransponível. Existe a possibilidade de alteração entre eles em sentido diacrônico, ou de sua 

simultaneidade no sentido sincrônico, no nível individual, bem como sua complementariedade no 

nível institucional. Devido a isso, considera-se que a subjetividade emergente, caracterizada por 

aspirações antropocêntricas e mundanas, pode ser percebida como um complemento a realidade 

objetiva institucional. São desenvolvimento como esses mencionados que explicam a crescente 

relevância da economia da religião, cuja função heurística se justifica pela observação de que “a 

religião equipara-se a outros objetos de eleição e, no limite, a opções de consumo” (SOARES, 2003, 

p. 11). 

Para Prandi e Pierucci (Cf. 1996, p.260), a religião perdeu para o conhecimento laico-

científico a prerrogativa de explicar e justificar a vida nos seus mais variados aspectos, passando a 

interessar apenas em razão do seu proveito individual. Como a sociedade não precisa dela para nada 

essencial ao seu funcionamento, recorrendo a ela apenas festivamente, a religião foi passando, 

pouco a pouco, para o território do indivíduo e deste para o consumo, onde se vê agora obrigada a 

seguir as regras do mercado.  

Consideramos nesta análise, aspectos relevantes, principais postulados e algumas críticas 

relativas à Teoria Econômica da Religião, a partir da abordagem do modelo da Teoria da Escolha 

Racional. Entende-se que a Teoria da Escolha Racional, através de um conjunto estruturado de 

axiomas e premissas, permite explicar o comportamento do mercado religioso.  

Ademais, essa teoria apresenta um caráter sistêmico, justificando sua adequação e explicação 

de uma dada realidade, mas apresenta imperfeições quando considera a predominância do 

comportamento racional, pois, o consumidor age muitas vezes movido por comportamento que 

predomina o componente afetivo.  

 

2 Fiel é consumidor 

 

Nesta seção, contextualizamos o fiel como consumidor. Compreende-se, fundamentalmente, 

a cultura e o marketing na sociedade influenciando e determinando padrão e tendência de consumo 

para os fieis consumidores de bens católicos e para os diversos públicos..   

O consumo na sociedade contemporânea pode ser definido como um “conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos”. (CANCLINI, 1997, p.53). 

Esse conceito pode ser, também, definido ou ampliado, contendo questões econômicas, dentre 
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outras. Entretanto, conceitos que compreendem questões relacionada a ciclo de produção, 

reprodução social, expansão do capital e reprodução da força de trabalho, foge ao escopo desta tese.     

Considerando o consumo, é relevante destacar que:  

 

Todas as religiões têm caráter mercadológicos e oferecem produtos de 

bens simbólicos de salvação, disputando, de certa maneira, uma clientela 

fiel. No entanto, há grandes diferenças na medida em que não apenas as 

religiões diferem entre si, como o meio social passa por mudanças 

profundas acarretando diferenças significativas na maneira como se dão 

esses processos. Nenhuma religião, nem mesmo as formas de 

espiritualidades contemporâneas, estão a margem da cultura de seu 

tempo. É preciso olhar, portanto, para as particularidades dessas novas 

manifestações religiosas tendo como recorte as características de nosso 

tempo. Em suma, o que se quer frisar é que essas novas expressões 

religiosas não são apenas modismo de mercado, mas são coerentes com o 

atual estágio da sociedade contemporânea ocidental. (GUERRIERO, 

2012, p.148). 

 

Considerando a centralidade do consumo na cultura contemporânea, Bauman (2001, p. 90-

91) afirma que “a sociedade pós-moderna envolve seus membros primariamente em sua condição de 

consumidores, e não de produtores”. Nesse sentido, a produção passa a ser regulada por normas 

estritas e a vida organizada em torno do consumo é orientada pela sedução, por desejos sempre 

crescentes e quereres voláteis. Nesse referencial, insere-se o discurso publicitário-mercadológico e o 

marketing e propaganda percebidos como instâncias essenciais desempenhando importante papel na 

segmentação do público em torno de novos gostos tendências e estilos (Cf. PUNTEL, 2012, p.73). 

Entretanto, o consumo é um fenômeno que sobre ele incidem diferentes discursos, como por 

exemplo: o discurso hedonista no qual o consumo é percebido como portador da felicidade; o 

discurso moralista, que afirma ser o mesmo responsável por vários problemas sociais; o discurso 

utilitário, que compreende o consumo como forma de criar mais mercado e o discurso naturalista, 

que o compreende como intrínseco à própria natureza do ser humano, dentre outros. Seja qual for o 

discurso, é fato que a compra de bens e serviços religiosos católicos que apresentem relações com a 

fé humana movimenta muito dinheiro. Segundo o Instituto Data Popular, os produtos e serviços 

relacionados ao universo cristão movimentam cerca de 15 bilhões de reais por ano – 8 a 10 bilhões 

de reais apenas no segmento católico. (Cf. REBELLO, 2011, OLIVEIRA, 2015). 

O consumo pode representar uma forma de distinção social, em razão das identidades que 

são formadas, ou que se deseja formar, a partir dos hábitos de compra dos fiéis consumidores. Os 

significados simbólicos atribuídos a determinados objetos são definidos pela sociedade na qual o 
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consumidor está inserido, ou seja, os valores conferidos a esses objetos são compartilhados 

socialmente.  

O significado simbólico se manifesta fortemente como referência de fé no fiel consumidor 

católico, sendo, também, uma questão cultural. Já o significado do consumo pode não se dar apenas 

pelos aspectos utilitários do bem ou do serviço, podendo ser motivado, também,  pelo interesse 

particular de um indivíduo a partir de significados atribuídos por ele para a realização de um 

consumo específico.  

Portanto, pode-se afirmar que essa prática de consumo em relação ao fiel consumidor 

católico não é inerente aos objetos, e sim pela maneira como ele os interpreta. Mas é importante 

depreender que os objetos configuram importantes elementos de formação de identidade dos 

indivíduos, já que eles seriam capazes de expressar os gostos e interesses de seus possuidores e, por 

extensão, o seu eu (self)
5
. (Cf. BELK, 1988).  

Destaca-se também que a relação com o passado se configura um elemento importante na 

compreensão das influências das identidades dos consumidores. Isso porque alguns objetos têm a 

capacidade simbólica de fazer com que o indivíduo se remeta a experiências ocorridas no passado e, 

assim, enquanto novas experiências estão sendo formadas, memórias de experiências passadas são, 

ao mesmo tempo, mantidas e reafirmadas.  

Depreende-se também que os fieis consumidores católicos consomem alguns produtos 

religiosos, ou participam de algumas atividades religiosas para manifestar a intensidade e o 

comprometimento com a religiosidade praticada, o que, além disso, reforça suas crença e, por 

extensão, manifesta-se como um elemento fundamental na formação da identidade religiosa 

coletiva, mas isso não quer dizer que o fiel consumidor é assim definido por consumir esses 

produtos. Ademais, a relação entre consumo e a cultura expressa uma das dimensões de uma 

sociedade. Portanto, o consumo é assumido como parte da cultura de um determinado grupo social 

e, nesse contexto, a compreensão dos fenômenos relativos ao consumo reflete parte da compreensão 

dos fenômenos sociais. (Cf. SOLOMON, 2011). 

                                                 

5 Aqui cabe uma explicação. Pesquisando sobre consumo e identidade, deparamos com os achados da análise de Belk 

(Cf. 1988), sobre a influência do consumo na formação da identidade dos indivíduos. Esses estudos recorre a conceitos 

da psicologia para desenvolver o conceito do eu-estendido (extended self). Os resultados contribuíram para uma maior 

compreensão do valor simbólico relacionados às posses e ao comportamento do consumidor. O eu-estendido está na 

relação entre os significados que correspondem à posse de bens pessoais com a identidade do indivíduo. Se um crucifixo 

ou um escapulário, por exemplo, for identificado como parte de si para um fiel consumidor católico, nesse sentido, isso 

compõe o seu eu-estendido.. Assim, com base nessa abordagem, consideramos a afirmação citada. 
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O fiel seguidor da Igreja Católica está integrado ao mercado religioso, devido sobretudo ao 

marketing religioso, que atrai o público com propagandas dos mais variados bens religiosos, 

direcionadas aos diversos gostos, e essa realidade está alterando a dinâmica social desse campo.  

Ao fiel consumidor da Igreja Católica e outros consumidores, são ofertados diversos bens 

religiosos (tangíveis e intangíveis) tais como, viagens de cruzeiros, excursões e peregrinações 

(nacionais e internacionais) a lugares consagrados pela fé, retiros, acampamentos de oração, livros, 

CDs, DVDs, mega-eventos, programas religiosos, Bíblias, óleos de unção, adornos para igreja, 

produtos para ceia, alimentos, bonés, roupas, perfumes, escapulários, terços, medalhas, imagens 

religiosas, bijuterias, brinquedos, cadernos, canetas, lápis, cartões, estojos, mochilas e chaveiros,  

dentre outros, que podem ser adquiridos tanto em lojas, como por internet, em excursões, cruzeiros, 

feiras de produtos católicos, shows, exposições, comunidades católicas e até em Igrejas. 

O consumo dos produtos mais populares, em geral, é realizado pelas classes 

socioeconômicas D (média baixa) e E (baixa), que são os públicos que mais participam da Igreja, 

enquanto os públicos com maior poder aquisitivo, classe socioeconômica C (média), B (média alta) 

e A (alta), embora consumam, também, os produtos em geral, são os principais consumidores de 

viagens e excursões internacionais e produtos mais sofisticados, como terços de ouro, dentre outros. 

Vale destacar a observação de Solomon (Cf. 2011) que o consumo religioso engloba tanto objetos 

quanto eventos considerados especiais em relação às atividades normais, sendo, portanto, tratados 

com algum grau de respeito ou reverência pelas pessoas.  

Na verdade, o que o consumidor faz é uma afirmação sobre seu estilo de vida, ou seja, sobre 

quem é ou quem gostaria de ser, sendo o consumo percebido como componente integrante do estilo 

de vida escolhido pelo indivíduo. Assim, o contexto social pode influenciar as escolhas de consumo 

de diferentes maneiras, porque o indivíduo mantém-se inserido em diversos grupos ao mesmo 

tempo, o que influencia seu comportamento de consumo.  

Nesse contexto, é comum o comportamento de consumo ser influenciado pela procura de 

aceitação social nos grupos dos quais participa, e isso ocorre à medida que há uma espécie de 

estreitamento do laço de integração e identificação com o grupo (Cf. GIDDENS, 2002). 

A lógica na sociedade de consumidores é uma “lógica desinstitucionalizada, subjetiva, 

emocional” (Cf. BAUMAN, 2001, p. 41). Nessa lógica, a subjetividade tem como papel 

fundamental o consumo, e o mesmo é realizado para atender aos apelos subjetivos, impulsos da 

pessoa em todas as direções, estimuladas pela propaganda, sem a finalidade primeira do consumo, 

que é atender às necessidades básicas. Segue-se que, na lógica consumista, o consumo faz com que 
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os objetos disponíveis no mercado tornam-se uma extensão da pessoa, tornando-se, assim, essenciais 

para que esta se realize.  

Consumir, nesse sentido, torna-se fundamental para que cada um construa sua identidade, 

com essa dependendo, sobretudo, dos objetos e das relações que a pessoa estabelece com os 

mesmos, e, mais do que isso, os objetos mercantilizados ganham um caráter soteriológico, sendo 

apresentados como se pudessem salvar a pessoa daquilo que a faz infeliz (Cf. SANCHEZ, 2012).  

Entende-se que essas afirmações estão fortemente relacionados com o fiel consumidor 

católico, que, nesse contexto sente-se mais feliz Segue-se que, analisando consumo de 

espiritualidade e felicidade esse autor afirma que a dinâmica do consumismo por si só não se 

sustenta, ela precisa de valores e crenças que possam alimentá-la e reproduzi-la, e esses valores e 

crenças são oferecidos por meio das diversas estratégias da propaganda que procuram “vender” 

esses elementos considerados fundamentais e necessários para a felicidade, e por meio dos próprios 

produtos que os trazem embutidos e da própria dinâmica do consumo exagerado. Entende-se que, se 

isso ocorre em uma dinâmica de consumo exagerado, há desequilíbrio, e pode-se compreender esse 

referencial também em um consumidor que valoriza o ter no lugar do ser. 

Assim, o consumo é percebido como componente integrante do estilo de vida escolhido pelo 

indivíduo, podendo, o contexto social, influenciar as escolhas de consumo de diferentes maneiras. 

No contexto do mercado de bens religiosos, entende-se que o fiel consumidor católico consome com 

uma independência relativa à conjuntura e questões de ordem financeira, pois, quando há crise, o 

consumo restringe-se a determinados produtos para orações a fim de pedir proteção e ajuda, e, 

quando não há crise e restrições orçamentárias, o consumo, então, é para agradecer. Nesse 

desiderato do consumo, uma crítica da cultura de consumo pode ser feita considerando-se diferentes 

referências teóricas e práticas: 

 

A Crítica moralista, consciente ou inconscientemente, condena os 

prazeres materiais e seus excessos, a crítica social evidencia os processos 

de alienação do ser humano ou sua redução unidimensional, a crítica 

psicológica pode demonstrar os mecanismos do individualismo narcisista, 

a crítica religiosa busca o sentido dos desejos humanos satisfeitos e 

insatisfeitos. (PASSOS, 2012, p. 187). 

 

Segue-se que a crítica da cultura de consumo procura, também, o sentido do humano 

presente no interior e no dispor dos atos do ser humano, pois, nesse sentido, todos os projetos 
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históricos afirmam algo sobre o ser humano, Assim, ao buscar um ideal, confrontam-se o seu ser 

real e efetivo e o dever ser almejado como bem (Cf. PASSOS, 2012, p. 188). 

As contradições da cultura do consumo são de diversas ordem, tendo, por exemplo, seus 

impactos sobre a natureza e sobre a sociedade. Passos (Cf. 2012, p.191) explica isso considerando a 

relação de um processo histórica marcado, simultaneamente, pelo sucesso tecnológico e pela crise. 

Essa simultaneidade demonstra que bem-estar e mal-estar são dois lados de um único modo de ser 

que se generaliza como regra. Trata-se de uma crise sem precedentes, sistêmica e institucionalizada 

nas estruturas e nos funcionamentos da sociedade global e locais. A superabundância dos produtos 

de consumo resulta na superabundância de resíduos e quanto mais se produz, mais a natureza é 

destruída
6
, quanto mais novidades tecnológicas, mais insustentável se torna a vida no planeta. 

Excesso e escassez, construção e destruição, prazer e sofrimento são as marcas antagônicas, porém 

dissimulada pelas promessas de felicidade que oferece o mercado e pelo hedonismo dos indivíduos 

consumistas. 

Considerando a pertinência dos estudos mencionados, essa análise nos induz à compreensão 

de que a sociedade de consumo em massa, bem como as consequências ambientais desse modelo de 

consumo que se conhece nos dias atuais, é o resultado de todas as transformações ocorridas, 

inicialmente, com a Revolução Industrial, depois, com a modernidade, e, posteriormente, com a pós-

modernidade.  

Hoje vivemos em uma sociedade que tem por cultura o consumo de bens e serviços, o qual 

se percebe, também, no mercado religioso, como se esse consumo, fundamentalmente no caso dos 

fiéis consumidores, denotasse um significado último em suas vidas. O sistema de consumo oferece 

objetos de devoção simbólicos, seduzindo e mantendo cada indivíduo numa busca ilusória pela 

felicidade, com o consumidor devoto convicto das crenças que o impelem a consumir.      

A razão ética é crítica e prescritiva, aponta as contradições que diminuem, sufocam, ocultam 

a vida como valor fundamental da convivência humana e, concomitantemente, sugere caminhos para 

a humanidade, nesse sentido destacamos:: 

                                                 

6
 Corroborando a análise de Passos (Cf. 2012), destacamos a citação a seguir. As ameaças produzidas pela Sociedade 

Industrial passam a produzir riscos mais complexos, muitas vezes de difícil reparação, verificando-se, assim, a formação 

de uma sociedade de risco, na qual há o iminente risco de uma catástrofe ambiental. Desenvolvida pelo sociólogo 

alemão Ulrich Beck, a Teoria da Sociedade de Risco parte da constatação das limitações do modelo industrial em que a 

produção em prol de um desenvolvimento econômico se dá ás custas da exploração predatória do planeta, sujeitando o 

homem a superveniência de um possível desastre ecológico. Deve-se destacar que a racionalidade econômica pós-

industrial está dissociada da lógica da sustentabilidade. A produção de bens em larga escala exige a extração dos 

recursos naturais concorrendo, juntamente com outros fatores, para a geração de resíduos” (Cf. THIVES; FERREIRA, 

2010, p. 359). 
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Será portanto, de dentro da cultura de consumo que nascerá 

gradativamente outra cultura: civilizada e humana. Do contrário, 

afirmaremos éticas idealizadas e maniqueias incapazes de transformar 

efetivamente a história. Por mais contraditórias que se mostrem as 

conjunturas históricas, será resgatando suas potencialidades positivas que 

poderemos construir o novo. Nesse sentido a indicação das antíteses do 

consumismo já constitui o primeiro passo de sua superação (PASSOS, 

2012, pp. 205-206). 

 

 

Para mudanças e superação dessas contradições, considera-se a utilização do marketing na 

ética da responsabilidade, o que é fundamental na Igreja Católica. As necessidades, os costumes, os 

hábitos culturais e as percepções dos consumidores mudam, por meio das influências do marketing, 

acontecimentos sociais, econômicos e ambientais, dentre outros, em toda a estrutura social. 

Contudo, é importante destacar que já se verifica uma tendência, cada vez maior, na sociedade, de 

modificar as práticas de consumo em decorrência de mudanças ambientais.  

Considerando que o fiel é consumidor, e como se configura o consumo na 

contemporaneidade, a questão não é deixar de consumir, mas praticar um consumo consciente e sem 

exageros, resgatando o ser no lugar do ter e centrando nos ensinamentos de Deus na Bíblia sagrada. 

.  

3 Relação no catolicismo 

 

Nesta seção, procuramos analisar a relação no catolicismo, como um mercado plural e 

religião plural, e sua relação ao meio mais importante da utilização das estratégias de marketing 

(TV) e sua tipologia, bem como uma tipologia dos católicos. O termo relação tem o propósito de 

destacar os vínculos considerando uma análise dos elementos significativos que são representativos 

no catolicismo. 

O catolicismo está inserido em um contexto relacionado a difusão religiosa, nesse referencial 

Nina Rodrigues (Cf. 2008) afirma que o momento atual da evolução religiosa no Brasil evidencia 

que as práticas e cultos estão impregnados da contribuição de todas as concepções religiosas mais 

acanhadas, as divindades ou fetiches individuais e as de tribos, clãs ou aldeias, dos negros não 

convertidos. Esse é um espetáculo ainda vivo que, em sua estratificação psicológica, o momento 

atual da evolução religiosa no Brasil evidencia, e, na Bahia,  mais do que em qualquer outro lugar, a 

análise psicológica facilmente a decompõe em zonas superpostas. Na primeira, considerada a mais 

elevada, mas muito tênue, está o monoteísmo católico que, compreendido por poucos, pelo menos, 
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ainda é sentido e praticado. A segunda, que é espessa e larga, é a idolatria e a mitologia católica dos 

santos profissionais e abrange a massa da população, compreendendo brancos, mestiços e negros 

mais inteligentes e cultos. Já na terceira, está, como um resumo do animismo superior do negro, a 

mitologia jeje-iorubana, que a equivalência dos orixás africanos com os santos católicos está 

derramando na conversão cristã dos negros denominados crioulos, e, por último, tem-se o fetichismo 

estreito e inconvertido dos africanos das tribos mais atrasadas, dos índios, dos negros crioulos e dos 

mestiços do mesmo nível intelectual. Nessas camadas espirituais, há apenas os limites que a 

abstração e a análise impõem e que entre elas fundem-se e interpenetram-se.  

Ademais, existem, nos diversos cultos e seitas, perigosas associações, colocando de parte o 

charlatanismo e miseráveis explorações, que consideram, no imaginário dos seus adeptos, a 

aquisição de espírito que os guia e protege em suas necessidades. Entende-se que são eloquentes 

vestígios de uma religião atrasada e africana que, transportada para o Brasil, aqui se misturou às 

cerimônias populares da nossa religião e outras associações e seitas existentes, resultando em 

perigosa amálgama que só serve para ofender a Deus e perverter a alma  (Cf. NINA RODRIGUES, 

2008, p. 235). 

A realidade do catolicismo constitui-se, fundamentalmente, um mercado plural. Entretanto, 

neste contexto de relações, também significativas e densas, conforme mencionado anteriormente, os 

católicos manifestam uma tradição que permeia os laços de sociabilidade e solidariedade entre 

aqueles que se reconhecem nessa convivência.  

No Brasil, isso se concretiza, fundamentalmente, em santuários que são depositários de 

imagens de santos, beatos e divindades.  Um exemplo típico são os mais de quinze milhões de 

romeiros que se deslocam, a cada ano, pelo país, em busca de santuários e de eventos religiosos. 

Confirmam a percepção de que cada lugar de peregrinação católica se situa dentro de um círculo que 

pode ser de alcance nacional, regional ou local, os exemplos da busca de santuários e eventos em 

Aparecida do Norte, com abrangência nacional, em Juazeiro do Padre Cícero e Bom Jesus da Lapa, 

com uma dimensão regional, assim como em Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro, e o Círio 

de Nazaré, em Belém, que mesmo congregando multidões, atingem, sobretudo, seus estados, 

respectivamente.  

Steil (Cf. 2001) destaca que, por outro lado, há uma infinidade de círculos locais em torno de 

santuários em cidades e vilas que possuem seus santos padroeiros, com esses centros de atrações 

definindo não apenas o que é sagrado e o que é profano no mundo, mas, também, diferentes 

gradações do sagrado, sendo que a intensidade do sagrado é maior quanto maior for o círculo de 
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abrangência de um santuário. Ao estabelecerem essas gradações, os romeiros qualificam o espaço, 

atribuindo-lhe um centro, onde fica o santo, e uma periferia, onde vivem as pessoas que lhe rendem 

louvor.  

Nessa demarcação de tempos e lugares sagrados ou diferenciados, manifestam-se, nessa 

relação no catolicismo, o simbolismo e a recriação do mundo que ultrapassa fronteiras para penetrar 

no espaço da cultura, com seus significados e sentidos próprios. Portanto, a singularidade do modo 

de ser e de viver com o que se herda culturalmente, faz a ação de recriar o mundo, através de uma 

ação coletiva, realizada com os recursos sociais e históricos.   

Considerando o mercado plural do catolicismo, vale destacar, na relação do catolicismo ao 

meio mais importante da utilização das estratégias de marketing da Igreja Católica, a observação de 

Araújo (Cf. 2015) de que a Igreja Católica não optou por uma única TV dos católicos, de 

abrangência e força nacional. Esse autor levanta a questão do que seria melhor para a Igreja no país: 

uma só rede de TV, equivalente a um padrão Globo de qualidade, ou várias TVs católicas, 

segmentadas em torno dos seus projetos televisivos de evangelização, como a realidade apresenta. 

Os bispos católicos optaram por deixar o campo televisivo de identidade católica à livre iniciativa, o 

que gerou a fragmentação, a dispersão e as diferenças das atuais TVs. É com base na fragmentação e 

nas diferenças que pode-se fazer no catolicismo uma tipologização das TVs católicas em três 

importantes blocos: as pentecostais, as trad-institucionais e as marianas (Cf. LIBANIO, 1999). 

Verifica-se nas TVs católicas, que elas optaram, em sua grande maioria, pelo catolicismo de 

cunho pentecostal. Isso pode ser constatado nas grades de programação, o que corresponde, por sua 

vez, às idéias explanadas pelos teóricos da sociedade do espetáculo (Cf. DEBORD, 1997; BUCCI e 

KEHI, 2004; CHAUI, 2006), na qual tudo se transforma em mercadoria, em fetiche e em espetáculo, 

também a religião (Cf. ARAUJO, 2015).  

Dentre os elementos centrais que caracterizam o ambiente midiático do modelo do 

catolicismo pentecostal com visibilidade nessas TVs, pode-se destacar a Igreja hierárquica e o 

Espírito Santo (Pentecostes) como  seus marcos principais. Manifesta-se uma explosão de 

movimentos religiosos, místicos e pentecostais. As questões éticas são tratadas com ênfase numa 

moral subjetiva, centrada no indivíduo. No campo da exegese, a Bíblia é usada como fetiche e 

resgata-se o seu caráter iniciático e mistagógico.  

Na relação com o sistema, prima-se pela fuga e pela despreocupação com os problemas do 

mundo. É simplificado ao máximo a mensagem evangélica, adaptando-a ao ambiente midiático. As 

liturgias são festivas, emocionais e espetacularizadas.. A teologia oficial é voltada para vivências 
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emocionais, milagres, curas, batismo no Espírito Santo. Dá-se visibilidade à hierarquia e bispos, 

padres, seminaristas e religiosos assumem características desses movimentos de espiritualidade 

forte. A posição diante da pós-modernidade é de fechamento e de crítica voraz.  

Na relação das práticas religiosas, a religião emerge como solução de todos os problemas, 

desde os pessoais até os sociais, com predominância da subjetividade, da emoção, tendo como 

consequência a sua privatização e a anulação dos ideais comunitários. A experiência forte do Deus 

vivo é a palavra mágica. A conversão interior é suficiente e a conversão social é ignorada (Cf. 

LIBÂNIO, 1999, pp. 49-67).  

O catolicismo pentecostal pode ser classificado como um catolicismo internalizado, por 

proporcionar ao indivíduo percepção explícita e consciente dos valores religiosos. Assim, o católico 

pentecostal, internalizado, adota de modo consciente e deliberado, os valores, normas e práticas da 

sua religião (Cf. CAMARGO, 1973, p.77), sobretudo em seus aspectos pentecostais. É diferente do 

catolicismo tradicional, pois este não implica uma opção consciente dos fiéis.  

Destacam-se, na utilização do marketing baseado na tipologia do modelo do catolicismo 

pentecostal, a TV Canção Nova e a TV Século 21. A Rede Vida, também, transita por esse 

ambiente, tendo, na sua programação, a presença da maior referencia mercadológica do 

pentecostalismo católico, padre Marcelo Rossi. 

Já o modelo de catolicismo tradi-institucional é caracterizado pela instituição tutelando o 

catolicismo popular e tradicional, pois seus elementos principais são a tradição e a instituição.  A 

Igreja Católica levou a sua imagem para a televisão por meio de dois de seus componentes 

determinantes: a religiosidade popular tradicional e a teologia institucional. Como marco principal, 

tem-se a Igreja como instituição e como sociedade perfeita, que busca direcionar o seu rebanho e, 

também, as práticas de piedade popular. A instituição está no centro, por meio do Papa, da Cúria 

romana, das dioceses, dos bispos, dos padres e das paróquias.  

Na programação nas TVs desse catolicismo popular ou catolicismo tradicional, destacam-se 

a reza do terço (tradicional e bizantino), a novena do divino Pai Eterno, a novena de Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro, procissões nas festas de padroeiros e nas festas de Nossa Senhora, o culto aos 

santos (mediante a narração de suas vidas e obras) e, em algumas missas televisionadas, as intenções 

pelas almas dos mortos assim como o culto ao Sagrado Coração de Jesus, nas primeiras sextas-feiras 

do mês, entre outras. Identificam-se, nessa tipologia, a Rede Vida, a TV Aparecida e a TV Nazaré, 

sendo que essas duas últimas entram, também, na terceira tipologização, a das TVs marianas. 
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Em relação ao ambiente midiático do catolicismo mariano, é importante enfatizar que todas 

as emissoras de televisões católicas adotam o culto a Nossa Senhora. O culto mariano é parte 

constituinte da identidade católica. Nesse sentido, destaca-se duas emissoras que fazem a sua 

programação estruturada em torno do culto mariano: TV Aparecida, no Vale do Paraíba, que é 

batizada com o título da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, tem como 

logotipo a própria imagem da Virgem de Aparecida, e a outra, TV Nazaré de Belém do Pará, que, 

por sua vez, leva o título de Nossa Senhora de Nazaré, considerada pelos católicos do norte do país 

como a Rainha da Amazônia. O culto mariano também faz parte do catolicismo tradicional.  

Através da leitura dessa tipologização do catolicismo na TV (as pentecostais, trad-

institucionais, marianas), Araújo (Cf. 2015) constata um catolicismo plural, predominante 

confessional e fragmentado, pobre no diálogo com a sociedade e sua cultura, as quais pretende 

influenciar e  transformar.  

No item 1.2 - A Igreja Católica na contemporaneidade, no capítulo 1 desta tese, abordamos 

os cenários das diversas realidades eclesiais destacados por Libanio (Cf. 2012), e categorizados em 

cinco modelos de Igreja (Igreja da Instituição, Igreja Carismática, Igreja da Pregação, Igreja da 

Práxis Libertadora e Igreja Plural Fragmentada Pós-Moderna). Araujo (Cf. 2015) destaca que o 

modelo de catolicismo centrado na Palavra de Deus (Igreja da Pregação),  e o modelo que enfoca a 

centralidade da Libertação (Igreja de  Práxis Libertadora), a Igreja dos pobres, não tem visibilidade 

nas grades de programação das televisões católicas. A riqueza da caminhada das CEBs, o papel 

profético das pastorais sociais da CNBB, o ecumenismo e o diálogo inter-religioso, bandeiras da 

Igreja Católica, endossados pelo Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965), o rico conteúdo da 

doutrina social da Igreja, potencial possível para o diálogo com a sociedade brasileira, terminam 

esquecidos e desprezados pelas emissoras de televisão católicas, 

Podemos compreender o comportamento dos católicos, no contexto da disseminação das 

crenças e o processo de construção e transmissão das identidades religiosas na modernidade, pela 

análise de Hervieu-Léger (Cf. 2008, pp. 72-73), que afirma que “os indivíduos constroem sua 

própria identidade sócio-religiosa a partir dos diversos recursos simbólicos colocados à sua 

disposição e/ou aos quais eles podem ter acesso em função das diferentes experiências em que estão 

implicados”. Assim, considerando o enfraquecimento da capacidade reguladora das instituições 

religiosas, bem como os processos tradicionais de identificação religiosa, fica mais fácil a “saída da 

religião” e a tendência a escolher uma nova opção religiosa, com base nos recursos que os 

indivíduos vão encontrando pelo caminho, ou se engrossa a fila dos que se definem como “sem 
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religião”. A identidade religiosa já não é, preponderantemente, herdada, mas inserida em uma 

dinâmica na qual o sujeito é o principal agente da construção de crenças. Os processos de 

identificação religiosa passam então a uma articulação livre de quatro dimensões: comunitária, ética, 

cultural e emocional.  

A dimensão comunitária diz respeito ao conjunto de marcas sociais e simbólicas que definem 

as fronteiras do grupo religioso, permitindo distinguir “os que pertencem” e os “que não 

pertencem”. A dimensão ética é a da aceitação pelo indivíduo dos valores ligados à mensagem 

religiosa acarretada por uma tradição particular ‒ seja a “tradição longa”, das grandes religiões 

históricas, ou a “tradição curta”, dos novos grupos ou movimentos ‒ ela mesma, frequentemente, 

legitimada pelo recurso imaginário a um enraizamento mais longínquo. A dimensão cultural envolve 

o conjunto dos elementos cognitivos, simbólicos e práticos que constituem o patrimônio de uma 

tradição particular: a doutrina, os livros, os saberes, práticas e códigos rituais, história do grupo, 

representações  e modos nas práticas da comunidade, hábitos alimentares e relativos ao vestuários, 

sexuais, terapêuticos, dentre outros, associados ao sistema de crenças, arte e conhecimentos 

científicos desenvolvidos em ligação com essas crenças. Pode, atualmente, ser apropriada como 

“bem comum cultural”, sem implicar, ou implicar cada vez menos, a adesão pessoal ao sistema das 

crenças que produziu esse patrimônio de conhecimentos e de símbolos. Já a dimensão emocional diz 

respeito à experiência afetiva associada à identificação. Essa experiência que produz o sentimento 

coletivo do “nós” resulta cada vez menos da pertença comunitária que assegura, através do ciclo das 

festas, a sua reativação regular. É, cada vez mais, em partícular entre os jovens, o momento em que 

se estabelece uma experiência elementar de comunhão coletiva, eventualmente suscetível de se 

estabilizar sob a forma de uma identificação comunitária (Cf. HERVIEU-LÉGER, 2008, pp. 75-77).   

Na análise da dinâmica de trajetórias de identificação, demonstrando seu caráter de 

movimento, em substituição a essa figura modelo de participação religiosa, que é a do praticante, a 

modernidade favorece a surgimento de duas outras que representam melhor a dinâmica de 

movimento que descreve a nova relação religiosa, a do peregrino e do convertido. Entende-se isso, 

também no contexto dos católicos.  

A figura do praticante continua, em muitos aspectos, apesar da dissociação constatada entre 

crença e pertença, a ser a figura aferidora (que mensura) da participação religiosa. O “praticante 

regular”, como fiel observante que adapta o ritmo da sua vida às obrigações culturais fixadas pela 

Igreja, continua a ser figura típica do mundo religioso que se inscreveu na civilização paroquial. 

Essa figura do praticante regular corresponde a um período típico do catolicismo, marcado pela 
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extrema centralidade do poder clerical e pela forte demarcação territorial das pertenças 

comunitárias.  

Entretanto, o que caracteriza a religiosidade das sociedades modernas é a dinâmica do 

movimento, mobilidade e dispersão de crenças. É uma dinâmica que tenciona com a figura típica e 

estável do homem religioso, que é sua condição de praticante. Na paisagem religiosa cristã, a figura 

do praticante foi sempre a mais evidente: do praticante regular que se insere numa bem definida 

territorialidade comunitária.  

No catolicismo, essa abordagem encontra, no entanto, rapidamente o seu limite, na medida 

em o encolhimento dos católicos tende apesar de tudo a desvalorizar a função-aferição da figura do 

praticante. Pois, num país onde 64% dos indivíduos se declaram católicos, mas menos de 10% entre 

eles vão à missa todos os domingos (e não mais de 2,5% daqueles que têm idades entre 18 e 25 

anos), a referência à normalidade religiosa constituída pelo praticante regular perde uma boa parte 

de sua pertinência. (HERVIEU-LÉGER, 2008, pp. 91-96).   

O peregrino enquadra-se na especificidade da modernidade religiosa. O peregrino emerge 

como uma figura típica do religioso em movimento, em duplo sentido, incialmente ele reenvia, de 

maneira metafórica, para a fluência dos caminhos espirituais individuais, percursos que podem, em 

certas condições, organizar-se como trajetórias de identificação religiosa. Em seguida, corresponde a 

uma forma de sociabilidade religiosa em plena expansão que se estabelece, ela própria sob a 

representação da mobilidade e da associação temporária (Cf. HERVIEU-LÉGER, 2008).   

O convertido expressa uma clara perspectiva de identidade religiosa, no contexto de 

mobilidade da modernidade, destacado pela ênfase da escolha individual. Essa figura desdobra-se, 

ela própria, em três modalidades principais. A primeira é a do indivíduo que “muda de religião”, 

seja porque rejeita, expressamente, uma identidade religiosa herdada ou assumida para a substituir 

por uma nova, seja porque abandona uma identidade religiosa imposta, mas à qual nunca tinha 

aderido, em proveito de uma nova fé. A segunda modalidade da conversão é a do indivíduo que, 

nunca tendo pertencido a qualquer tradição religiosa, descobre, após um caminho pessoal mais ou 

menos longo, aquela em que se reconhece e à qual decide, finalmente, agregar-se. É a do indivíduo 

que se integra a uma tradição religiosa de forma inaugural. Essas conversões de “sem religião” 

tendem a multiplicar-se em sociedades secularizadas, onde a transmissão religiosa familiar é, 

consideravelmente, precária.  

Entende-se que essa relação, na Igreja Católica no Brasil, que historicamente apresenta uma 

forte relação na transmissão religiosa familiar, deve ser relativizada. A terceira modalidade da figura 
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do convertido é a do “refiliado”, do “convertido do interior”, ou seja, aquele que descobre, ou 

redescobre, uma identidade religiosa que até então permaneceu formal, ou vivida a mínima, de 

maneira puramente conformista. É a do indivíduo que se refilia à mesma tradição religiosa. O 

catolicismo e o protestantismo dos países ocidentais fornecem, hoje em dia, exemplos múltiplos 

dessa dinâmica de refiliação, trazida em particular (mas não exclusivamente) por movimentos de 

renovação – de gênero neopentecostais e carismáticos – que oferecem aos seus membros as 

condições comunitárias de uma experiência religiosa pessoal e fortemente emocional. Em todos os 

casos, a conversão marca a entrada num “regime forte” de intensidade religiosa. De uma maneira 

geral, a “conversão do interior” não é apenas o reforço ou a intensidade radical de uma identidade 

religiosa “comedida” ou “discreta”, é um modo específico de construção da identidade religiosa que 

implica o questionamento de um “regime fraco” da pertença religiosa (HERVIEU-LÉGER, 2008, 

pp. 124-125).   

Portanto, o catolicismo se configura em um contexto relacionado à difusão religiosa, a um 

mercado plural, e nas TVs católicas, com a utilização do marketing, cuja opção, em sua maioria, é  

pelo catolicismo de cunho pentecostal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

CAPITULO III 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O MARKETING RELIGIOSO 

 

Neste capítulo, analisamos o marketing religioso e sua adequação à Igreja Católica.. 

Consideramos a abordagem científica da Teoria do Comportamento do Consumidor e Satisfação do 

Consumidor, na perspectiva mercadologia, e aspectos relevantes do marketing no contexto desta 

tese, como a imagem da organização, marketing de relacionamento e o marketing moderno da 

cocriação de valor. 

 

1 Marketing religioso: orientações e aplicação 

 

O marketing religioso tem por objetivo identificar as necessidades de espírito e de 

conhecimento dos seguidores de uma religião, oferecendo uma série de produtos/serviços 

específicos para determinado segmento e mercado-alvo religioso. Buscando, frequentemente, 

preencher um vazio interior, as pessoas no mundo contemporâneo recorrem, muitas vezes, à 

espiritualidade, que pode ser tanto  por acesso físico a uma Igreja, mas, também, através de livros, 

sites, jornais, revistas, CD´s,  DVD´s e programas de televisão que façam parte do conjunto de 

mídias, veículos e produtos/serviços religiosos utilizados por determinada instituição religiosa na 

persuasão dos fiéis e/ou seguidores. Las Casas (1997, p.26) afirma que o tema marketing, não está, 

como para muitas pessoas possa parecer, necessariamente, ligado a idéia de um comércio. O 

marketing está presente no ambiente religioso, uma vez que “quase todas as religiões preparam 

palestras, promovem reunião de grupos de interessados, convidam pessoas para encontros; tudo isto 

consiste em perfeitas estratégias mercadológicas”  

 A importância do papel da função do marketing está relacionada à complexidade dos 

mercados, com suas atribuições e responsabilidade: “Marketing é um processo social e 

administrativo pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e o que desejam através da 

criação e troca de produtos e valor com outras pessoas” (KOTLER, 1992, p.32).  

Há várias maneiras de satisfazer as necessidades dos consumidores, como oferecer 

produtos/serviços de diferentes qualidades, ajuste nos níveis de serviços e ofertas, atendimento, 

garantia, propaganda e preços, dentre outras. Entende-se que o consumo e a satisfação do 

cliente/fiel/seguidor deve ser o alvo de todos os esforços de marketing em uma organização/Igreja.  



 85 

McCarthy (Cf. 1968) popularizou uma classificação dos meios usados pelas organizações 

para alcançar seus objetivos de marketing, chamada os quatros Ps : produto, preço, praça 

(distribuição) e promoção. A relação do composto de marketing, em “que os 4 Ps correspondem aos 

4 Cs dos consumidores” é demonstrada por Lauternborn (KOTLER, 1992, p.100), da seguinte 

maneira:  

   

                           4 Ps                                                                   4 Cs        

                      produto                                consumidor – necessidades e desejos  

                      preço                                           custo para o consumidor 

                      praça ( pontos )                           conveniência 

                      promoção                                    comunicação 

 

Uma estratégia de marketing especifica um mercado alvo e um composto de marketing 

relacionados. Nesse sentido, trata-se de uma situação ampla que determina as ações de uma 

organização em um determinado mercado. Nem sempre, os produtos precisam ser, necessariamente, 

algo tangível, podendo uma organização oferecer apenas uma sensação de satisfação, conforto, lazer 

ou uma realização pessoal abstrata, como no caso da religião, na qual a salvação pode ser entendida 

como um produto, enquanto o exercício da fé, os sacramentos e os ensinamentos do evangelho como 

os meios simbólicos de alcançá-la, sendo, a salvação, portanto, o principal produto da Igreja. 

Quando se considera a salvação como o principal produto da Igreja Católica, o preço desse produto 

é zero, assim, todos os consumidores podem obtê-lo. Kater Filho (Cf. 1999) afirma que nem mesmo 

a grande maioria do clero e leigos engajados na Igreja Católica se deu conta desse fato, ou seja, de 

que seu produto oferecido aos homens é o melhor para a satisfação de suas necessidades espirituais, 

psíquicas e emocionais, e, ainda é, inteiramente, grátis. Nem sempre o que “pagamos” para ter 

nossas necessidades satisfeitas é efetuado, exclusivamente, por intermédio do dinheiro, podemos 

pagar por meio de nossas emoções, sentimentos, tempo, voto, interesse e dedicação, dentre outras 

coisas não tangíveis. 

Entende-se que a localização (praça) é uma estratégia fundamental no marketing para 

obtenção e conquista de fiéis. Na Igreja Católica, a localização (aproximadamente, 8000 paróquias 

no Brasil) está organizada, hierarquicamente, para apresentar o seu produto em dioceses, paróquias, 

Igrejas e capelas por todo o Brasil. Somente a estratégia de distribuição, com as Igrejas situadas em 
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locais privilegiados dos diversos municípios, já seria o suficiente para garantir o atendimento de 

seus fiéis consumidores. .  

A promoção
7
 na Igreja Católica pode ser entendida de diversas formas. O marketing está 

presente através de símbolos historicamente contextualizados, como por exemplo, a cruz, que 

relaciona o Deus Filho, Jesus Cristo, à Igreja Católica, sendo um meio de comunicação visual 

eficiente, pois, ao vê-la, os cristãos, em qualquer parte do mundo, identificam, recordam e cultuam 

seu fundador, Jesus Cristo, revendo suas palavras, ensinamentos e milagres. Os sinos, também, são 

percebidos como meios de comunicação em massa, pois serviam para comunicar aos moradores os 

fatos ocorridos na cidade, tendo sido um dos primeiros meios a comunicar, por toques diversos, 

longos e distanciados, curtos e repetitivos, diferentes mensagens, como o início da missa e festas 

religiosas, dentre outras. As torres altas da Igrejas Católicas, consideradas como os primeiros 

modelos rudimentares de outdoors, tinham a intenção de facilitar a localização visual do templo a 

partir de qualquer ponto da cidade, e mesmo o Sacramento da Reconciliação (penitência ou 

confissão) pode ser percebido como uma forma de pesquisa de mercado (Cf. KATER FILHO, 

1999). Destaca-se, também, a  comunicação impressa, cuja estratégia manteve, por muitos séculos, a 

Igreja Católica à frente de tantos outros segmentos da sociedade, no domínio do conhecimento, da 

cultura, da ciência e da evolução do saber humano. Entende-se que a afirmação sobre o domínio do 

conhecimento tem de ser relativizada, pois não nos esqueçamos da posição anticientífica da Igreja, 

durante a Idade Média, como, por exemplo, a negação do sistema heliocêntrico e a condenação de 

Giordano Bruno, entre outros. 

 O marketing deve tentar antecipar necessidades. Considera-se, nesse sentido, ações que 

proporcionem conforto e satisfação da alma, no referencial religioso. Dentre as mudanças ocorridas 

no mercado, destacam-se a desintegração do marketing de massa e a ênfase no marketing 

individualizado, ou seja, o relacionamento desejado com os consumidores individuais a partir dos 

anos 90 foi colocado à frente do pensamento estratégico e o marketing moderno da crocriação de 

valor.  

O marketing considera objetivos mensuráveis, identificação e pesquisa das necessidades 

humanas, do comportamento e da satisfação do consumidor, segmentação e oferta de produtos a 

determinados mercados alvos, posicionamento e comunicação dos benefícios, controle e adaptação 

                                                 

7
  Conforme Las Casas (Cf. 1997), o termo promoção tem o significado de comunicação e inclui propaganda, venda 

pessoal, promoção de vendas, merchandising,  relações públicas. 
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ao ambiente em mudanças que influenciam as crenças e valores dos consumidores, e, também, dos 

fiéis, no mercado religioso. 

Diversos autores, dentre eles R. Stark e W. S. Brainbridge, em A Theory of Religion (New 

Brunswick, 1987), R. Finke e R. Stark, em “Religious Economies and Sacred Canopies: Religious 

Mobilization in American Cities”(1988), e L. R. Moore, em Selling God: American Religion in the 

Marketplace of Culture (New York, 1994), argumentam que as religiões podem ser entendidas como 

organizações que competem por seguidores e que a competição é preferível ao monopólio, no que 

diz respeito à vitalidade religiosa. A análise mercadológica é adaptada do mundo empresarial, onde 

a competição, supostamente, incentiva a emergência de produtos e serviços altamente especializados 

que interessam a mercados muito específicos.  

Portanto, os mercadólogos tomam emprestado a linguagem dos negócios para o marketing 

descrever as condições que levam ao sucesso, ou fracasso, de uma determinada organização 

religiosa. Assim, um grupo religioso bem sucedido deve estar organizado para a competição, com 

pregadores eloquentes, que sejam bons “vendedores” para disseminar a palavra, oferecer crenças e 

rituais que venham empacotados como um produto interessante, e desenvolver técnicas efetivas de 

marketing. Nesse sentido, compreende-se que a competição não enfraquece as crenças religiosas, 

contribuindo, desse modo, para a satisfação dos consumidores.  

A religião moderna, nessa perspectiva, está se renovando, constantemente, por meio do 

marketing e suas estratégias mercadológicas, que superestimam o nível da racionalidade das pessoas 

ao escolherem entre as religiões, como se estivessem procurando um produto qualquer para 

comprar. É consenso entre os diversos literatos que abordam o tema “religião” e suas inter-relações 

que, com o advento da pós-modernidade, entre as mudanças ocorridas desde então, inclui-se a perda 

de referência para o indivíduo.  Sobre a influência do marketing utilizado pelas diversas Igrejas no 

Brasil, cada pessoa procura resolver, individualmente, suas questões religiosas, procurando se 

agregar às instituições religiosas que lhe pareçam mais atrativas e que utilizam melhor as estratégias 

mercadológicas. 

É importante destacar que muito antes da utilização do marketing como estratégia de 

conquistar o fiel, a Igreja Católica tem usado, como estratégia de comunicação e conquista dos fiéis, 

a noção de pequenez do homem em relação à Providência Divina, enfatizando, na crença popular, o 

sentimento da limitação humana diante da grandiosidade do mistério cósmico que o envolve. A 

presença de Deus é acatada não apenas como criador, mas, também, como conservador e guia do 

mundo. Sob esse aspecto, a tradição luso-brasileira utiliza uma linguagem sacral que patenteia essa 
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constante e permanente assistência divina em relação à obra realizada, cuja sobrevivência depende, 

essencialmente, da Providência Divina. A ênfase da comunicação com os fiéis considera, também, a 

fragilidade humana sob a proteção dos santos, pois, sendo impotente para vencer os obstáculos que 

se apresentam diante dele, o homem tenta superar sua fragilidade com auxílio dos santos, criaturas 

excepcionas, com poderes específicos sobre as diversas manifestações religiosa. Assim, os santos, 

percebidos como amigos de Deus e vivendo num estado de bem-aventurança, obtêm graças celestes 

para aqueles que se proclamam seus devotos (Cf. AZZI e GRIJP, 2008). 

Outro elemento típico da relação espiritual da Igreja Católica com os fiéis é a consideração 

da existência humana como um grande dom de Deus.  E essa existência, sendo um presente de Deus, 

proporciona ao homem uma profunda alegria e a necessidade de agradecimento, que se manifesta 

nos rituais religiosos, em cuja celebração prevalece sempre o caráter festivo. Conforme Azzi e Grijp 

(2008, p. 640):    

                                 As comemorações religiosas, de fato, constituem o momento alto em que a 

comunidade local celebra o dom da vida. As expressões de alegria são inerentes 

a toda tradição luso-brasileira. As imagens ou estátuas de santos são enfeitadas 

com folhagem, flores e velas acesas. Quanto maior a solenidade, tanto maior é o 

gasto na aquisição dos adornos. 

 

As procissões são acompanhadas por cantos e, nas ocasiões solenes, não deve faltar a banda 

de música, o toque festivo dos sinos das igrejas e os fogos de artifícios etc., com algumas festas 

tendo características específicas, como a devoção Mariana, as festas juninas, a celebração do Círio 

Pascal e as romarias, dentre outras. Essas solenidades religiosas reforçam os laços familiares e de 

solidariedade grupal, sendo tanto  uma forma de assenhorear o fiel bem como de conquistar novos 

fiéis. Ademais, as formas de comunicação da Igreja Católica com os fiéis são pautadas, também, 

pela oratória, pela pregação da valorização da pureza e pelo modelo angelical. Nesse sentido, Azzi e 

Grijp (2008) destacam que a visão espiritualista do mundo passou a ser difundida, sobretudo, através 

das paróquias e colégios católicos, em grande parte sob a direção de religiosos europeus. 

Entende-se que a religião, hoje, é percebida, também, como o mercado consumidor que 

procura a segmentação e a diversificação, enfatizando o consumo estabelecido pelo mercado. 

Conforme Berger (Cf. 1985), é uma situação na qual as instituições religiosas tornam-se agências de 

mercado, e as tradições religiosas tornam-se bens de consumo, com grande parte da atividade 

religiosa sendo dominada pela lógica da economia de mercado. Nessa perspectiva, tem-se a 
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abordagem do marketing na Igreja Católica e suas implicações. Entende-se que o marketing pode ser 

utilizado na Igreja Católica sem a predominância da lógica da economia de mercado capitalista. 

Compreende-se que o marketing religioso da Igreja Católica é uma alternativa disponível 

para os propósitos da evangelização. Nesse sentido, é importante enfatizar que os setores e pessoas 

que são contra a utilização do marketing religioso afirmam a incompatibilidade da lógica do 

marketing com a lógica profética cristã, criticando a associação do marketing à sociedade de 

consumo e ao capitalismo, ao qual eles se opõem.  

Entende-se, na perspectiva desta tese, que não existe  incompatibilidade com a utilização do 

marketing na ação evangelizadora, desde que utilizado dentro dos princípios éticos e na perspectiva 

da ética da responsabilidade. Considerando uma sociedade influenciada pelos meios de 

comunicação, as organizações religiosas procuram utilizar os recursos e técnicas disponíveis pela 

tecnologia como forma de divulgar e atingir seus propósitos, procurando a fidelidade dos fiéis e a 

conquista de novos fiéis. Assim, a Igreja Católica, os padres, missionários, religiosos, pregadores e 

leigos procuram divulgar os preceitos e princípios da Igreja Católica, procurando espaço nas 

emissoras de TVs e rádios, nos jornais impressos e na internet, dentre outros meios. Nesse sentido, 

em relação à  renovação litúrgica, centra-se no que havia de mais essencial e profundo na celebração 

do mistério pascal, bem como na renovação catequética, para a formação dessa espiritualidade. É a 

redescoberta do Cristo como cabeça da Igreja, seu Corpo Místico, a dignidade do cristão como filho 

de Deus, chamado a viver em comunhão trinitária, a redescoberta do mistério pascal e da missão da 

Igreja como encarregada de anunciar esse mistério, e dele dar testemunho, a redescoberta do 

cristianismo como história da salvação. Assim, com essas diretrizes, a Igreja Católica se propõe a 

comunicar com seu público (fiéis), procurando a fidelização dos fiéis e a conquista de novos fiéis. 

Entretanto, essa mensagem não tem sido levada ao público como deveria. 

Apresentados à alternativa para intensificar a ação evangelizadora, através do marketing, 

alguns segmentos da Igreja Católica, assim como setores de outras Igrejas Cristãs, aderem a essa 

proposta. Por um lado, há segmentos eclesiais para os quais o uso do marketing pode potencializar a 

ação que a Igreja Católica desenvolve na sociedade, percebendo o uso do mesmo como eficaz para 

estabelecer uma comunicação mais eficiente entre a instituição e o seu público-alvo, os fiéis. Os 

defensores dessa possibilidade argumentam que o marketing é um conjunto de técnicas de gestão e 

de administração que pode estar a serviço de diferentes tipos de organização, seja uma empresa, um 

órgão de governo ou uma organização sem fins lucrativos, como uma Igreja.  
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Porém, os críticos do marketing religioso na Igreja Católica e organizações religiosas 

afirmam que sua utilização na ação evangelizadora, extrapola a dimensão técnica, interferindo, 

negativamente, na experiência religiosa. Segundo Oro (Cf. 1996), na prática, ocorre o seguinte: o 

clima de sugestão atrai o fiel; assim, são identificadas suas necessidades e apresentam-se as 

soluções, e afinal, incentiva-se a compra do produto que implica a participação, ou adesão, à Igreja. 

Cria-se, portanto, uma situação em que o fiel é transformado em um consumidor de produtos 

religiosos, situação essa que assume a mesma dinâmica da lógica do consumo e do mercado. Por 

isso, alguns autores consideram o marketing religioso vinculado à lógica do capitalismo.   

A Igreja Católica incorporou, em seu posicionamento, o marketing, por considerar que seus 

processos podem ser dissociados da lógica e técnica das culturas do consumo e do mercado e que 

algumas técnicas de marketing são úteis na ação evangelizadora.  A Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), posicionou-se a favor da sua utilização, afirmando que a Igreja deve 

utilizar as ferramentas do marketing e das relações públicas para potencializar a mútua colaboração, 

a solidariedade e o crescimento da sociedade e do ser humano como um todo, evitando, nesse 

campo, a mera transferência das técnicas empregadas no mercado, e o culto à personalidade dos 

comunicadores.  

Assim, entende-se que a utilização das ferramentas do marketing na ação evangelizadora da 

Igreja Católica não deve ser pautada pelas mesmas técnicas utilizadas no mercado, isto é, pela lógica 

do marketing, ou seja,  a Igreja Católica admite o uso das técnicas do marketing, mas, ao mesmo 

tempo, denuncia sua lógica nas ações de evangelização. Não obstante a interpretação de que é 

possível separar os processos de marketing entre lógica e técnicas, e o uso das ferramentas do 

marketing na ação evangelizadora deva evitar a transferência das técnicas empregadas no mercado 

na perspectiva estritamente mercadológica, de fato, para produtos religiosos, a Igreja Católica, 

considerando as diversas instituições e comunidades cristãs, utiliza, também, as estratégias 

mercadológicas, como pode ser exemplificado pela comunidade e emissora de TV Canção Nova, 

dentre outras. Com o objetivo de promover, difundir e incentivar a utilização das práticas de 

marketing entre as instituições católicas, o Instituto Brasileiro de Marketing Católico (IBMC), é uma 

referência.  

As especificidades das organizações religiosas requerem, na utilização do marketing, certa 

cautela, especialmente, pelas questões éticas que podem ser levantadas, considerando que a própria 

missão da organização religiosa pode ser questionada.  Dessa forma,  nem todas as ferramentas do 

marketing pode ser utilizada, ou transferida, na íntegra, para as organizações religiosas, conforme 
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afirmam Crompton e Lamb Jr. (Cf. 1986), Shawchuck et al. (Cf. 1992), Kotler e Andreasen (Cf. 

1996), e Brito e Lencastre (Cf.  2000). 

  É importante destacar que a utilização do marketing religioso acontece em um ambiente 

influenciado pelo pluralismo religioso, que tem sua ênfase na virada do século XIX para o século 

XX, porém, é intensamente atuante no período atual, haja vista a multiplicidade de crenças e ritos 

das mais diversas tendências religiosas. O pluralismo religioso, ainda que tenha conhecido tensões, 

favoreceu novos ciclos de troca com assimilação de novas crenças e ritos, ampliando o processo de 

sincretização. Contudo, as religiões de tradição protestante se mostraram muito menos propensas a 

aceitar o trânsito religioso dos seus adeptos, exigindo deles uma fidelidade estrita. A romanização 

no âmbito do catolicismo, buscando maior fidelidade a Roma, endureceu sua atitude frente aos 

desvios do catolicismo popular. A comunicação da Igreja Católica com seu público se manifesta, 

também, nesse contexto. Essa cultura religiosa se expandiu, pouco a pouco, para as outras vertentes 

religiosas, de modo que, atualmente, as instituições religiosas em conjunto, mesmo a católica, 

mostram-se muito menos suscetíveis a transigir, ou aceitar esses fluxos e trocas, exigindo maior 

fidelidade ao sistema de crenças professado. Assim, tem-se a necessidade de compreender outros 

agentes que alteram o panorama religioso no Brasil, uma vez que o modelo de religiosidade 

sincrética passa por um período de saturação, parecendo haver a necessidade de cada oferta religiosa 

se redefinir e se reconhecer como distinta, exigindo, igualmente, da parte dos seus fiéis maior 

fidelidade.  

Ademais, nas estratégias de marketing da Igreja Católica destacam a recomendação ao culto 

a Maria entre os carismáticos, com a imposição, também, da obediência ao Papa, como elementos 

distintivos em relação aos pentecostais, procurando enfatizar a não aceitação de serem percebidos 

como católicos “espiritualmente descuidados” ou “permissivos”. Nesse contexto, ampliando a 

compreensão do fenômeno do pluralismo religioso, foi inserida a noção de mercado, no qual as 

múltiplas formas de ofertas religiosas são utilizadas numa estrutura de mercado concorrencial.  

Considera-se a ineficiência da utilização das estratégias de marketing na Igreja Católica, pois 

é fato que ela convive com o problema da evasão de fiéis. Para o Instituto Brasileiro de Marketing 

Católico, a fim de conter a evasão dos fiéis, deve-se utilizar as estratégias de marketing nos meios de 

comunicação para satisfazer as necessidades e desejos dos seus consumidores, os fiéis.  

Ademais, como a estratégia de marketing utilizada pela Igreja Católica acontece em um 

ambiente marcado pelo pluralismo religioso, que, segundo Berger (1985), gera uma situação de 

caráter desfavorável às Igrejas, na medida em que a religião se torna comércio na perspectiva do 
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mercado, a tradição religiosa é percebida como mercadoria e o fiel como consumidor. É importante 

destacar que essa percepção da religião como mercadoria e do fiel como consumidor não é aceita 

pelas lideranças da Igreja Católica, que acredita que as estratégias de marketing devem ser utilizadas 

para levar a palavra de Deus aos fiéis, sempre considerando a ética da responsabilidade e não a 

“ética” da conveniência. Além disso, o marketing na Igreja Católica é legitimado pelo próprio 

conceito de marketing, o qual pressupõe a troca de valor voluntária entre duas partes e com valor 

para ambas as partes: valor para os clientes e valor para a organização. Como mencionado, no caso 

das organizações religiosas, as trocas envolvem valor não monetário, sendo os benefícios espirituais 

e sociais sua relação de troca. Destarte, o marketing na Igreja, através das propostas do Instituto 

Brasileiro de Marketing Católico, está fundamentado em dois pilares: evasão de católicos que 

migram para outras religiões e desinteresse, ou falta de motivação, dos católicos que permanecem, 

consequências da Igreja Católica ter transformado a prática da religião a um mero ritualismo 

sacramental simbólico. Assim, o marketing utilizado na Igreja Católica tem o propósito de reverter 

esse quadro, percebendo o nível de motivação e satisfação do fiel.   

Entende-se que a Igreja Católica não utiliza uma linguagem, predominantemente, adequada 

para comunicar-se com seu público, utilizando um discurso, as vezes, excessivamente, racional 

enquanto o mesmo deveria ser mais emocional, além de um mesmo discurso para seus diversos 

públicos, especialmente, o público jovem e o público idoso, cujos desafios e experiências, 

diametralmente, opostos, exigem um discurso específico. Nesse sentido, a propaganda torna-se 

ineficiente. Por outro lado, nota-se a preocupação com o uso de uma linguagem adequada para que a 

mensagem da Igreja seja transmitida aos fiéis de forma mais efetiva e compreensiva, bem como 

noções de planejamento e gestão na ação evangelizadora, que se constituem como instrumentos, 

ferramentas ou técnicas de marketing embora, em alguns casos, a lógica do marketing não esteja de 

acordo com a lógica da evangelização. Na lógica do capitalismo, predomina a noção do mercado, do 

consumo, que considera, preponderantemente, o ter, enquanto na lógica evangelizadora deve-se 

predominar o ser.  

Assim, algumas técnicas de marketing podem ser, e são, relativamente, utilizadas pela Igreja 

Católica para transmitir, de forma mais eficaz, uma mensagem cujo conteúdo seja contrário à lógica 

do mercado que enfatizada o ter. Entretanto, em alguns casos, como nas emissoras religiosas de TV, 

algumas mensagens vão ao encontro da lógica do mercado, anunciando a venda de produtos 

religiosos. A rede de televisão Canção Nova, uma comunidade carismática da Igreja Católica, é um 

exemplo dessa lógica do mercado, em seus anúncios publicitários de venda de artigos religiosos e, 
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ao mesmo tempo, evangeliza na dimensão do ser. Em tempo, existe algumas Igrejas Católicas no 

Brasil que extrapolaram o marketing, utilizando a estratégia de comercializarem produtos religiosos 

durante a   missa. A  TV canção Nova já chegou ao ponto de extrapolar a lógica da racionalidade 

vinculado anúncios publicitários na TV durante o momento da Eucaristia (Consagração da Hóstia), 

retirando essa estratégica de marketing imprudente e ineficaz pouco tempo depois. 

Outrossim, não se pode negar que a Igreja Católica usa estratégias de marketing baseadas na 

emoção, como meio de fidelizar e obter novos fiéis, como é o caso da Renovação Carismática 

Católica, cujas emoções dominam a razão, com ênfase na ação do Espírito Santo, nos dons e 

carismas, como profecias, curas e orações em línguas, dentre outros, atuando nos moldes das Igrejas 

Evangélicas e procurando, também, construir lideranças religiosas no campo da política. Esse 

marketing vem sendo utilizado por alguns padres, sobretudo os carismáticos, com um modo 

diferente de pregação ainda que o conteúdo seja o mesmo, como por exemplo, o padre Marcelo 

Rossi. Estamos diante de um fenômeno que busca idéias em outras fontes e ignora fronteiras 

confessionais. Insta que a Igreja Católica é séria e procura recorrer ao marketing considerando a 

ética da responsabilidade. Entretanto, é necessário a adequação do marketing utilizado, pois na 

Igreja Católica predomina a orientação para o produto quando deveria estar, também, orientada para 

o consumidor (fiel). Também não se pode negar que o marketing da Igreja Católica tem procurado 

resgatar a imagem da Igreja, como é, igualmente, fato que o catolicismo tem capacidade de 

reconquistar espaços. Entretanto, destaca-se a afirmação de Hauck et al. (Cf. 2008, p. 290) que resta 

ao catolicismo brasileiro, talvez, a sua mais séria questão pastoral: a de uma atitude perante um povo 

cuja cultura é fruto da sua herança portuguesa e africana, acrescida da contribuição dos imigrantes, 

sem esquecer que, em muitas áreas caboclas, permanece latente o passado indígena. 

Contextualizando, o marketing religioso tornou-se mais forte atualmente através das Igrejas 

Evangélicas Neopentecostais, que cresceram e espalharam as suas pregações através da aquisição de 

emissoras de rádio, televisão e profissionalização de seus produtos fonográficos e veículos 

impressos. No entanto, a Igreja Católica no Brasil, também, para não perder fiéis e seu espaço diante 

da população, fortaleceu e renovou as suas editoras e produtoras tradicionais, adquirindo concessão 

para emissoras de rádio e canais de televisão administrado por comunidades e conselhos formados 

por leigos e religiosos. São estratégias para conseguir a lealdade dos seguidores/fiéis e conquistar 

novos seguidores. A lealdade, nesta tese, é percebida como algo de longo prazo enquanto a 

fidelidade como algo de curto prazo. Entende-se que a Igreja Católica não tem aplicado o marketing, 

preponderantemente, de maneira adequada, mesmo tendo orientações de especialistas para isso. Não 
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é uma questão de atribuir a responsabilidade para os especialistas do marketing, mas de mudar a 

orientação do marketing a fim de que bispos, padres e colaboradores a utilizem para aplicar as 

estratégias mais adequadas. Nesse sentido, entender o comportamento do consumidor é importante 

para satisfazer suas necessidade, desejos e realizações.  . . 

 

2 A Teoria do Comportamento do Consumidor 

 

Nesta seção, analisaremos a teoria científica do comportamento do consumidor. Considera-se 

que a permanência do fiel na Igreja Católica seja uma opção de escolha do consumidor. Todo 

consumidor tem suas motivações para a busca de determinadas ambições, para a conquista de 

determinados espaços e para sua realização pessoal, e é dotado de personalidade, tem percepção  

acerca  da  realidade  que  o  envolve,  desenvolvendo atitudes positivas e negativas em relação à 

Igreja, produtos, serviços, propaganda, lojas, pessoas, organizações, instituições e a tudo o que 

parece dizer respeito à sua própria vida. As percepções das pessoas são diferenciadas e essas 

percepções, que influenciam atitudes e comportamento, podem ser mudadas. Assim, o entendimento 

do comportamento dos fiéis em suas decisões de escolhas tem de ser baseado na teoria científica,  

que, nesse sentido, refere-se à teoria do comportamento do consumidor na perspectiva 

mercadológica, através do marketing. 

A partir da década de 80, surge, no Brasil, como consequência do desenvolvimento do 

marketing, destacando-se, também, aspectos do marketing social, o marketing religioso, que se 

refere à utilização das técnicas de marketing nas instituições, cujas atividades relacionam-se à  

prática e difusão de um credo A aplicação do marketing nas instituições religiosas procura 

desenvolver estratégias para gerir as relações de troca que uma organização religiosa tem com todos 

os seus constituintes, procurando atingir, de maneira eficiente, os seus propósitos e missão na 

análise do público e na concretização de produtos religiosos para satisfazer as necessidades 

espirituais e religiosas dos fiéis, mas buscando alcançar, também, os não fiéis. Nesse contexto, os 

fiéis são consumidores, portanto, analisados considerando-se a teoria do comportamento e da 

satisfação do consumidor. 

Os estudos do comportamento do consumidor compreendem inúmeros aspectos, mormente 

aqueles relacionados aos processos de tomada de decisão, que, no caso desta tese,  refere-se à 

decisão de escolher uma Igreja. O comportamento do fiel é pautado, também, por uma dependência 

tutelar que o vincula ao seu culto. Entende-se que os fiéis querem que aquilo que creem tenha uma 
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aceitabilidade social, que seja compartilhado como sentimento social e que seja experimentado por 

outros. Os estudiosos do comportamento, com base no princípio de que o mercado e o consumidor 

estão em constante mutação, com esse exigindo qualidade, atendimento, produtos e serviços cada 

vez mais específicos, procuram identificar e entender que fatores direcionam, motivam, ou não, os 

hábitos de escolha e consumo, objetivando, com essa compreensão, desenvolver ações que possam 

ser utilizadas pelas organizações, como forma de aumentar o consumo, ou seja, o número de fiéis, e 

sua satisfação. O desenvolvimento desses estudos determina para as organizações a percepção de 

que o sucesso constante nas práticas de marketing depende, fundamentalmente, do entendimento das 

variedades de elementos que envolvem a satisfação das necessidades e desejos dos 

consumidores/fiéis. 

A partir da década de 60, autores como James F. Engel, Roger D. Blackwell, David Kollat e 

John A. Howard destacam-se entre os que deram um impulso significativo para o desenvolvimento 

de modelos de comportamento e sua importância para as organizações, bem como a integração da 

interpretação do comportamento humano em situações de escolha. Segue-se que outros autores
8
 

passam a abordar, em seus estudos, a influência que os fatores culturais, sociais, as necessidades e 

motivações humanas, percepções, atitudes, aprendizagem e envolvimento, dentre outros fatores, 

exercem sobre o consumidor, no seu comportamento de decisão de escolha e/ou compra. 

Conforme Wilkie (Cf. 1994) e Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995), o comportamento do 

consumidor é a atividade mental, emocional e física que a pessoa utiliza quando  escolhe, compra, 

usa e dispõe dos produtos e serviços a fim de satisfazer necessidades e desejos. O comportamento é 

motivado e ativado através de um processo que varia na medida e complexidade do processo de 

decisão de compra e escolha, envolvendo diferentes papéis, sendo influenciado por fatores externos 

e diferindo por pessoas. Entre as diversas variáveis que se relacionam com o ambiente externo, 

destacam-se a cultura, classe social, grupos de referência, ou fatores que caracterizam as diferenças 

individuais e influenciam, significativamente, os seguidores de uma determinada religião, bem como 

a sua permanência nesta religião. Conhecer a motivação das pessoas e seu comportamento de 

decisão de escolha é uma das finalidades centrais do marketing que é, hoje, utilizado por muitas 

Igrejas.  

Assim, Kotler e Armstrong (1993, p.89) afirmam que “uma pessoa motivada está pronta para 

agir”, e a maneira como uma pessoa age no processo de decisão é influenciada por sua percepção de 

                                                 

8
 Dentre esses autores, pode-se destacar William L. Wilkie, Leon G. Shiffman, Leslie L. Kanuk, Philip Kotler, Gary 

Armstrong, Paul W. Miniard, Louis E. Boone, David Kurtz, Edmund MacCarthy e William D. Perreault. 
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uma determinada situação (Cf. WILKIE, 1994). Conforme Bennett e Kassarjian (1975, p.15), “as 

ciências do comportamento que fizeram contribuições significativas para o estudo do 

comportamento do consumidor são a economia, a sociologia, a psicologia e, em menor grau, a 

política e a antropologia cultural,” sendo que a primeira dessas ocupa-se do comportamento do 

consumidor per si enquanto as outras quatro requerem do estudioso do comportamento um 

considerável esforço de interpretação.  

Nessa perspectiva, a sociologia se ocupa do comportamento de grupos de indivíduos, a 

psicologia com os próprios indivíduos, e a psicologia social e a ciência política com o 

comportamento do indivíduo dentro do grupo. Comparadas a algumas das ciências físicas, pode-se 

dizer que as ciências do comportamento estão ainda nos estágios primitivos de seu desenvolvimento, 

considerando que uma das medidas de maturidade de uma ciência é a sua capacidade de prever o 

comportamento dos elementos de que se ocupa, como por exemplo, um químico que, ao combinar 

certos elementos ou compostos químicos, pode predizer, com certeza, o comportamento do 

resultado. Contudo, por outro lado, grande parte das predições das ciências sociais é feita em termos 

probabilísticos e apresenta margens de erro. 

A importância do entendimento do comportamento do consumidor no mercado tem como 

chave o sucesso organizacional, sendo que, pelos conhecimentos obtidos em entender o 

comportamento do consumidor, a organização toma as decisões certas para obter o sucesso 

empresarial, pois, é pelos princípios do comportamento do consumidor, aplicados à organização a 

fim de desenvolver e manter uma orientação para o mercado, formulando todas as suas ações para 

satisfazer os clientes, que a mesma tem um pleno entendimento das necessidades do cliente, do 

ambiente competitivo e da natureza do mercado (Cf. SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001). 

Dentre as diversas variáveis que influenciam o comportamento do consumidor, encontram-se 

as que se relacionam com o ambiente externo, como cultura, classe social, grupos de referência ou 

fatores que caracterizam as diferenças individuais. Conhecer a motivação do consumidor e seu 

comportamento de decisão de escolha é uma das finalidades centrais de marketing, pois, uma pessoa 

motivada está pronta para agir. A maneira como uma pessoa age no processo de decisão de escolha 

e/ou compra é influenciada por sua percepção de uma determinada situação. Tem-se, nessa 

perspectiva, os elementos incentivadores, inibidores e de satisfação dos seguidores da Igreja 

Católica. Para Kotler e Armstrong (Cf. 1993.), a questão central é como os consumidores respondem 

aos vários estímulos de marketing utilizados pelas organizações, pois, aquele que realmente 

compreender como os consumidores irão reagir a diferentes características do produto/serviço, preço 
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e apelos de propaganda terá uma grande vantagem sobre seus concorrentes. Assim, organizações e 

pesquisadores de marketing têm estudado, a fundo, a relação entre estímulos de marketing e a reação 

do consumidor. O ponto de partida dessas pesquisas, relacionadas a todas organizações e 

consumidores, é o modelo de estímulo-resposta do comportamento do consumidor, conforme a 

figura 1 a seguir: 

 

                FIGURA 1 - Modelo de estímulo–resposta do comportamento do consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Kotler e Armstrong (1993, p. 80). 
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A figura 1 mostra que o marketing e outros estímulos entram na mente do consumidor e 

produzem certas respostas, e, aos profissionais de marketing, cabe descobrir o significado desses 

estímulos na mente do consumidor. Os estímulos de marketing (4Ps) e outros (econômicos, 

tecnológicos, políticos e culturais) são transformados em uma série de respostas (escolha do 

produto/serviço, marca, revendedor, momento e volume de compra). Os profissionais e/ou gerentes 

de marketing necessitam compreender como os estímulos são transformados em reações dentro da 

mente do consumidor, onde esse processo se constitui de duas partes: primeiro, as características do 

consumidor influem no modo como ele percebe e reage ao estímulo; segundo, o próprio processo de 

decisão do consumidor afeta seu comportamento. 

  Diversos autores que abordam o comportamento do consumidor, dentre eles Kotler e 

Armstrong (Cf. 1993) e Boone e. Kurtz (Cf. 1998), enfatizam que os principais fatores a influenciá-

lo são:  

a) cultural: é a determinante mais básica das necessidades e do comportamento  de uma 

pessoa, incluindo a compreensão do papel exercido pela subcultura e classe social. O 

comportamento humano é, em sua maior parte, aprendido. Ao crescer em uma dada 

sociedade, uma criança aprende seus valores, percepções, preferências e comportamento 

básico de sua família e outras instituições importantes. Esses valores estão relacionados à 

realização e sucesso, atividade e envolvimento, eficiência e prática, progresso, conforto 

material, individualismo, saúde e beleza física. O profissionais de marketing estão sempre 

tentando detectar mudanças culturais para projetar novos produtos que podem ser desejados. 

Cada cultura contém subculturas e grupos que compartilham sistemas de valores baseados 

em experiências e situações de vida, nos quais se enquadram grupos nacionais, tais como 

italianos e poloneses, que são encontrados dentro de comunidades maiores e têm gostos e 

interesses etnicamente distintos. Incluem-se, também, nas subculturas, grupos religiosos 

(católicos, presbiterianos, judeus, etc.) e grupos raciais. Também enquadram-se na cultura as 

classes sociais (alta, média alta, média, média baixa, baixa) e suas respectivas características, 

tais como, renda, ocupação, educação, riqueza e outras variáveis, e cada classe social 

apresenta preferências distintas referentes a automóveis, vestuários e lazer, dentre outras; 

b) sociais: o  comportamento, nesse caso,  é  influenciado por grupos de referência (grupos 

que têm uma influência direta ou indireta sobre as atitudes da pessoa). Um grupo de 

referência pode influenciar uma pessoa quando expõe a mesma a novos comportamentos e 

estilo de vida, quando influencia as atitudes e a auto-estima dessa pessoa porque ela deseja 
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“se encaixar” no grupo e quando cria pressões que podem afetar a escolha de produtos e 

marcas;   

c) pessoais: têm como base a premissa de que as pessoas não compram os mesmos produtos 

e serviços durante toda a vida. A influência dos fatores pessoais é baseado em característica, 

tais como, idade e ciclo de vida – um bebê, por exemplo,  necessita de uma alimentação 

especial, enquanto um idoso, de uma dieta  especial -- ocupação (a interpretação se refere,  

por exemplo, à noção de que um trabalhador de fábrica comprará roupas de trabalho 

modestas, terá recreações mais simples, etc.), situação econômica, estilo de vida, 

personalidade relativa a características psicológicas únicas que conduzem a uma resposta, 

relativamente, consistente e duradoura ao ambiente ao qual um indivíduo pertence, 

considerando traços como autoconfiança, domínio, mudança, deferência, filiação, 

agressividade, sociabilidade, adaptação, auto-estima e criatividade, etc.; 

d) psicológicos: nestes fatores são considerados a motivação, percepção, aprendizado (diz 

respeito a mudanças no comportamento de um indivíduo, que surgem a partir de suas 

experiências), crenças (pensamento descritivo que uma pessoa tem sobre algo e pode estar 

baseado em conhecimentos reais, opinião ou fé) e atitudes (são avaliações cognitivas e 

emocionais e tendências, relativamente, consistentes de uma pessoa para com um objeto ou 

ideia), como as variáveis que podem influenciar as escolhas e tomada de decisão de uma 

pessoa. 

 

Considera-se, nesta tese, que a cultura e a influência familiar são os fatores de maior 

relevância para a permanência, ou saída, do seguidor da Igreja Católica. Entende-se que as 

mudanças no quadro religioso com o advento da modernidade se devem a mudanças na cultura dos 

católicos. Dessa forma, as pessoas procuram resolver, individualmente, as questões religiosas, 

influenciadas, também, pela mudança na subcultura. Nesse sentido, vemos a necessidade da 

vivência religiosa transformar-se, paulatinamente, em estilo de vida, moldando o mercado religioso 

para todos os gostos, nos segmentos mais diversos. A religião, cada vez mais, segmenta-se e, 

semelhante ao mercado material e pagão, diversifica, cada vez mais, a oferta em uma situação 

pluralista de mercado. 

A cultura refere-se a um conjunto de valores, ideias, artefatos e outros símbolos 

significativos que ajudam os indivíduos a se comunicarem, a interpretarem e a se avaliarem como 

membros de uma sociedade. Tem sido descrita como a base da atividade humana, determinando as 
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coordenadas para as ações sociais e atividades produtivas. Considera-se, também, como um 

conjunto de padrões de comportamento sociais que são transmitidos, simbolicamente, pela 

linguagem e por outros meios  para os membros de uma sociedade.  A cultura não inclui instintos ou 

comportamentos idiossincráticos, que ocorrem como uma solução de momento para um problema 

singular. Entretanto, reflete certas influências advindas de fatores como etnia, raça, religião e 

identidade nacional ou regional. Quando alguns desses elementos mudam em uma sociedade, muda, 

também, a cultura.  

A cultura engloba tanto os elementos abstratos quanto materiais. Os elementos abstratos 

incluem valores, atitudes, ideias, tipos de personalidade e constructos sumários, como religião ou 

política. Algumas culturas também acreditam em mitos ou têm superstições. Um símbolo pode 

também representar uma cultura, como, por exemplo, a águia norte americana, que é símbolo dos 

Estados Unidos e representa a coragem e a força. Esse tipo de símbolo, que incorpora três 

componentes centrais – linguagem, estilo estético e temas históricos ‒ torna-se síntese de uma 

cultura, definindo suas característica e seus valores, de forma similar às marcas que definem as 

características de uma companhia (instituição) ou produto. 

Conforme  Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995), os componentes materiais, referidos, 

algumas vezes, como artefatos culturais, incluem objetos como computadores, livros, ferramentas, 

edifícios e produtos específicos. Os produtos, também, proveem símbolos de significado a uma 

sociedade e, frequentemente, representam os relacionamentos familiares, como no caso de uma 

receita especial passada de geração em geração, ou mesmo uma receita relacionada  a uma 

identidade nacional ou étnica. Algumas vezes, os produtos são utilizados em comportamentos 

rituais, como a comida que é preparada durante as cerimônias religiosas ou feriados. No Brasil, a 

crença nas propriedades terapêuticas e energéticas do guaraná (planta à qual se atribui poder de 

aumentar a força, a energia e o desempenho sexual) representa um elemento abstrato da cultura 

brasileira, e as bebidas com base no guaraná são símbolos da cultura brasileira.. 

Dois importantes elementos da cultura são os valores e as normas. Os valores podem ser 

sociais ou culturais, aqueles compartilhados, amplamente, por um grupos de pessoas, e os valores 

pessoais, que são as crenças terminais (metas) ou instrumentais (comportamentos) dos indivíduos. 

Os valores sociais e os individuais não são sempre os mesmos, podendo variar entre pessoas de uma 

mesma cultura. As forças fundamentais que formam os valores estão incluídas na tríade de 

transmissão cultural. Adicionalmente às influências das instituições da família, religião e escola, as 

primeiras experiências de vida, como depressões, guerra e outros eventos importantes, também 
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afetam os valores. As normas são regras de  comportamentos mantidas pela maioria, ou, pelo menos, 

por consenso do grupo, de como os indivíduos devem se comportar. Os valores e as normas 

representam as crenças dos vários grupos existentes em uma sociedade. Nesse sentido, a 

macrocultura se refere aos valores e aos símbolos que valem para toda uma sociedade ou para a 

maioria dos cidadãos enquanto que a microcultura corresponde aos valores e aos símbolos  de um 

grupo ou segmento de consumidores, definido de acordo com as variáveis, como idade, religião, 

etnia, classe social e outras subdivisões do todo.  A microcultura é  conhecida, também, como 

subcultura, um termo que, entretanto, deve ser evitado para evitar conotações preconceituosas em 

relação aos grupos étnicos. Alguns países têm culturas nacionais constituídas de muitas 

microculturas enquanto outros tendem a ter uma cultura mais homogêneas.  

As microculturas também podem ser descritas em termos de classe social, divisões, 

relativamente, permanentes e homogêneas em uma sociedade, nas quais os indivíduos ou famílias, 

compartilhando valores, estilos de vida, interesses, riquezas, educação, posição econômica e 

comportamentos semelhantes, podem ser categorizadas. A associação à classe existe e pode ser 

descrita como uma categoria estatística, estejam, ou não, os indivíduos cientes de sua situação em 

comum. Algumas das variáveis que definem as várias classes sociais incluem a ocupação, a 

instrução, a rede de amizades, a forma de falar e as posses, além de outras variáveis percebidas, 

como poder, prestígio e classe. No Brasil, usa-se o critério da Associação Brasileira de Institutos de 

Pesquisa de Mercado (ABIPEME) e critérios de renda, dentre outros. A classe social é fortemente 

influenciada pela família na qual a pessoa foi criada. A ocupação do pai, provavelmente, teve um 

efeito significativo já que isso tem sido, historicamente, o determinante mais importante, seguido de 

perto pela ocupação da mãe. Assim, consideram-se as variáveis econômicas, como ocupação, renda 

e riqueza, as variáveis de interações, como prestígio pessoal, associação e socialização, e as 

variáveis políticas, como poder, consciência de classe e mobilidade. 

As forças fundamentais que forma os valores estão incluídas na tríade que influência a 

formação cultural. Adicionalmente às influências das instituições da família, religião e escola, as 

primeiras experiências de vida, como depressões, guerra e outros eventos importantes, também 

afetam os valores. 

A família é um grupo de duas ou mais pessoas ligadas pelo sangue, pelo casamento ou pela 

adoção, que vivem juntas. Um lar difere de uma família pela descrição de todas as pessoas, 

relacionadas ou não, que ocupam a mesma unidade de habitação. Dessa foram, os lares existem em 

maior número que as famílias e são menores em tamanho, e a renda média das famílias é maior que 
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a dos lares. Os membros de uma família, ou lar, desempenham vários papéis, os quais incluem o 

iniciador, o influenciador, o decisor, o comprador (escolha) e o usuário. A influência dos esposos, 

crianças ou outros membros da família varia, dependendo dos recursos dos membros da família, tipo 

de produto (escolha), do estágio no ciclo de vida da família e do estágio da decisão da compra 

(escolha).  

 De acordo com Meyrs e Reynolds (Cf. 1972), uma compreensão do consumidor deve partir da 

consideração de como o mesmo mantém contato com o mundo que o cerca. A maioria do que 

conhece deste mundo lhe advém pelos principais sentidos: a visão, a audição, o gosto, o olfato e o 

tato, chamados por esses autores de “insumos sensoriais”, que estabelecem o contato entre um 

indivíduo e seu meio ambiente. Os processos sensoriais tendem a ser, em grande parte, fisiológicos 

na natureza, não sendo, portanto, de tanto interesse para o mercadólogo quanto as percepções, que 

representam a soma total das impressões sensoriais do meio ambiente mais o aprendizado do 

indivíduo, ou seja, a percepção se serve tanto das sensações nascidas de estímulos quanto do 

aprendizado obtido de experiências do passado. Conforme Ruch (1958, p. 265) observa, “o processo 

de percepção está no meio, entre um fluxo contínuo de sentir e pensar.”  

A percepção é a área de interesse primordial do mercadólogo, que necessita conhecer a 

impressão total que seus produtos, mensagens e esforços promocionais causam na mente do 

consumidor, o que o consumidor sente e a maneira como ele aumenta, ou modifica, sua impressão 

sensorial por processos mentais e cognitivos, de acordo com sua experiência acumulada. O 

marketing procura, nessa perspectiva, mudar a percepção do consumidor com o objetivo de criar 

tendência, aumentar consumo e estabelecer lealdade. Entende-se, na perspectiva desta tese, que os 

fatores culturais e a influência familiar são os determinantes para os seguidores da Igreja Católica, e 

é essa percepção que pode mudar a lealdade e fidelidade dos seguidores para com a mesma.  

Entretanto, é importante destacar que antes da ação de uma pessoa, no processo de compra 

ou de escolha, ser influenciada por sua percepção de uma determinada situação, há necessidade 

primeiro da motivação. Nesse sentido, este trabalho adota como conceito de motivação a definição 

de Kotler e Armstrong (Cf. 1993), em que a mesma é compreendida como uma necessidade que se 

torna, suficientemente, premente a ponto de levar uma pessoa a buscar sua satisfação. Portanto, a 

partir do momento em que a motivação se faz presente em uma pessoa, esta desencadeia o processo 

de decisão das suas escolhas – no caso desta tese, sua opção de escolha por Igreja. Ademais, a 

prática da religião católica tem ênfase no ritualismo sacramental simbólico em que os fieis e o clero 

representam seu papel. Essa prática é considerada também nas ações da Igreja. Quando essas 



 103 

práticas e ações não atendem a satisfação de ambas as partes gera falta de motivação e perda de 

fieis. 

Dentre as teorias sobre as motivações humanas, duas das mais populares são as teorias de 

Sigmund Freud e de Abraham Maslow (Cf. 1943), com significados diferentes para a análise do 

comportamento. A teoria freudiana considera que as pessoas não têm consciência da maioria das 

forças psicológicas que moldam seu comportamento nem compreendem, inteiramente, suas 

motivações, pois, à medida que crescem, reprimem muitos de seus impulsos, os quais nunca são 

eliminados ou perfeitamente controlados, aparecendo em sonhos, em atalhos, em comportamentos 

neuróticos ou obsessivos e, também, em último caso, como psicoses. Já a teoria da motivação de 

Maslow (Cf. 1943) explica que as pessoas são impelidas, em um dado momento, pelas necessidades 

humanas, as quais estão ordenadas em uma hierarquia, da mais premente à menos urgente. Nesse 

sentido, em ordem de importância, temos as necessidades fisiológicas, como a fome e a sede, de 

segurança, como defesa e proteção, sociais, como relacionamentos e amor, de estima, como 

reconhecimento e status e de auto-realização, como desenvolvimento pessoal e conquistas. Assim, 

uma pessoa tenta satisfazer as suas necessidades mais importantes em primeiro lugar, e, quando as 

mesmas são satisfeitas, a motivação deixa de existir e a pessoa tentará satisfazer a próxima 

necessidade da hierarquia. 

Durante a maior parte da história humana, considerou-se que o que era percebido era igual 

ao que estava ali para ser percebido, ou seja, que os processos sensoriais e de percepção refletiam, 

perfeitamente, as realidades do mundo exterior. Entretanto, a partir do final dos anos 60 e início dos 

anos 70, depois que os estudiosos começaram a examinar o comportamento humano no processo de 

compra e escolha em uma perspectiva mais científica e específica, ficou patente a inverdade dessa 

consideração. A evidência dos estudos do comportamento de escolha demonstra, hoje em dia, que 

aquilo que percebemos é, muitas vezes, mais um produto daquilo que queremos perceber do que a 

realidade existente fora de nós. Portanto, é importante destacar que se trata, antes, de significados e 

expressões sutis que atribuímos a objetos, isto é, o que os objetos significam para nós. Segundo  

Meyrs e Reynolds (Cf. 1972), a percepção de um objeto, ou fato, baseia-se em dois tipos de fatores: 

a) fatores de estímulo:  são características do objeto físico, como tamanho, cor, textura e 

complementos; 

b) fatores do indivíduo: são características da própria pessoa, seus processos sensoriais 

básicos operando, além da sua experiência do passado com artigos e situações semelhantes 
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(aprendizagem), suas expectativas, motivações básicas e estados afetivos do momento 

(felicidade ou depressão).  

 

Nem o estímulo e nem os fatores do indivíduo, tomados separadamente, podem explicar a 

reação do consumidor a uma situação de marketing, pois ambos constituem a percepção total e, 

muitas vezes, é impossível separá-los. Porém, antes que a percepção possa ocorrer, a atenção deve 

ter surgido, ou seja, sem atenção a um produto, artigo ou situação não haverá conhecimento e nem, 

portanto, percepção. A atenção funciona como um dispositivo seletivo que escolhe, dos estímulos 

disponíveis, somente os que serão notados e, por isso, percebidos, com os fatores de estímulos 

(externos) e de indivíduos (internos) determinando se a atenção foi produzida ou não. De uma 

maneira geral, os dois atuam de forma complementar: quanto maior a intensidade de um, menor 

intensidade se requer do outro. Por isso, quando o consumidor tem pouco interesse básico em um 

produto/serviço, o mercadólogo deve apelar para os fatores de estímulo (cor, tamanho, posição, 

intensidade do som, movimento, contraste, isolamento) a fim de chamar a atenção para seus 

anúncios. Um exemplo desses apelos são os movimentos da renovação carismática na Igreja 

Católica. 

 Quando se analisa as formas pelas quais os consumidores se envolvem em uma situação de 

escolha, os estudos têm como característica fundamental a percepção da relevância pessoal, ênfase 

esta dada por autores como Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995) e Celsi e Olson (Cf. 1988), para 

quem a relevância pessoal é a percepção da relação entre as necessidades de um indivíduo, seus 

objetivos, valores e conhecimento do produto, identificado por seus atributos e benefícios. Nesse 

referencial, quando um conhecimento, particularmente, relevante é ativado na memória, um estado 

emocional se cria, energiza e orienta os consumidores para certos comportamentos, presumindo-se a 

compreensão dos fatores que afetam o nível de envolvimento do consumidor, inclusive sua 

religiosidade e fé. Entre esses fatores, Boone e Kurtz (Cf. 1998) destacam três categorias de 

determinantes interpessoais que influenciam o comportamento do consumidor: influências culturais, 

sociais e familiares, e Kotler e Armstrong (Cf. 1993) acrescentam a essas categorias os fatores 

pessoais e psicológicos. Essa tese adota a referência da influência cultural e influência familiar como 

determinantes para a permanência na Igreja Católica, dos seus seguidores.  

Para Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995), o processo “fazer decisão” do consumidor é 

influenciado e modelado por muitos fatores, que se dividem em três categorias: diferenças 

individuais, influências externas e processos psicológicos. Nas diferenças individuais, existem cinco 
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fatores que afetam o comportamento, sendo eles, os recursos do consumidor, que incluem tempo, 

dinheiro, recepção de informação e capacidade de processamento; o conhecimento, ou seja, a 

informação armazenada na memória, como as características de produtos e serviços, onde e como 

comprar e como usar o produto/serviço; as atitudes, que, fortemente, influenciam o comportamento. 

Uma atitude é uma avaliação total de uma alternativa, ordenada do positivo ao negativo, e, uma vez 

formada, é difícil de ser mudada embora a mudança de atitude seja um objeto comum de mercado; a 

motivação, que pode ser de origem psicológica e/ou mercadológica; e, por fim, as personalidades, os 

valores e os estilos de vida, pois, os indivíduos diferem-se, de muitas maneiras, o que afeta os 

processos de decisão e comportamento de compra/escolha.  

Quanto às influências externas, o comportamento no processo de decisão é influenciado pela 

cultura, com seus valores, ideias, artefatos e outros símbolos significativos; pela classe social, com 

indivíduos que dividem valores, interesses e comportamentos parecidos; pela influência pessoal, 

pois o comportamento de escolha é, normalmente, afetado por aqueles a quem estamos,  

intimamente, ligados; pela situação, que influencia as mudanças de comportamento. As influências 

situacionais são, frequentemente, aproveitadas pelos mercadólogos para induzir o comportamento 

do consumidor e, finalmente, pela família, a principal unidade no processo de fazer decisão.  

. São três os processos psicológicos básicos para entender e influenciar o comportamento do 

consumidor: a informação no processamento, a aprendizagem e as mudanças de atitudes e 

comportamentos. No que se refere à informação no processamento, a ênfase é no princípio básico da 

soberania do consumidor, pois é característico do ser humano ver e escutar somente o que se quer. 

Assim, as pesquisas no processamento de informação concentram-se nas maneiras pelas quais a 

informação é transformada, reduzida, elaborada, armazenada e recebida. Quanto à aprendizagem, 

refere-se a qualquer tentativa para influenciar o consumidor. Conforme Howard e Sheth (1969), o 

consumidor realiza uma busca ativa de informações sobre os produtos e também uma comparação 

entre as diferentes alternativas, o que se traduz em aprendizagem. 

As mudanças de atitudes e comportamentos são um importante objetivo de mercado, um 

processo que reflete a influência psicológica básica e que foi  assunto de décadas de pesquisa 

intensa. Ademais, toda organização quer a lealdade dos consumidores. O consumidor leal (fiel) é 

aquele que toda Igreja espera alcançar, pois frequenta a Igreja regularmente e a recomenda a outras 

pessoas, sendo imune às estratégias de marketing das Igrejas concorrentes, enquanto o consumidor 

não leal é aquele que tem fraco comportamento e atitudes em relação à Igreja, podendo basear suas 

escolhas em fatores abrangentes, incluindo escolhas de última hora, e agindo, muitas vezes, por 
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conveniência. O consumidor cuja lealdade é espúria pode ter atitudes, aparentemente, positivas em 

direção a uma Igreja específica, mas, às vezes, frequenta outra religião.  

 

2.1 A influência dos componentes cognitivos, afetivos e conativos no processo de escolha 

 

A princípio, é importante para as organizações entender o que os consumidores sabem e o 

que não sabem e do que gostam e do que antipatizam. Igualmente importante é a necessidade de 

entender, através de pesquisa, a percepção da fé dos fiéis e não fiéis. Esses gostos/desgostos são 

chamados de atitudes e, normalmente, representam um papel principal moldando o comportamento 

do consumidor. Todavia, nem sempre há uma exata correspondência entre determinado tipo de 

atitude e de comportamento, como por exemplo, um consumidor já acostumado a escolher um 

determinado produto/serviço ou organização em que ele já tem a sua atitude (avaliação global) 

definida, pode mudar de opção no momento da realização da escolha, influenciado pelo 

atendente/vendedor. Entretanto, entende-se que as crenças de muitos fiéis, influenciadas pela 

tradição familiar e aspecto cultural, resistem mais às mudanças. 

  Para Wilkie (Cf. 1994) e Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995), a atitude é vista, 

tradicionalmente, como consistindo de três componentes: cognitivo, afetivo e conativo. Segundo 

Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995.), o conhecimento de uma pessoa e suas convicções sobre 

algum objeto de atitude residem dentro do componente cognitivo, o componente afetivo representa 

os sentimentos de uma pessoa sobre o objeto de atitude e o componente conativo se refere à ação da 

pessoa ou tendência de comportamento para o objeto de atitude. A “cognição é o processo mental 

pelo qual uma pessoa percebe e traduz para si mesma o sentido do que é percebido”, como enfatiza 

Howard (1976, p. 41). 

A atitude é percebida, também, como distinta de seus componentes, sendo o componente 

cognitivo (convicções) e o afetivo (sentimento) conceitualizados como determinantes de atitudes. A 

teoria da dissonância cognitiva baseia-se na premissa de que a pessoa se esforça para manter a 

coerência entre suas cognições (convicções e opiniões), sendo a contradição uma das principais 

fontes de inconsistência no comportamento. O elemento cognitivo é uma convicção que o indivíduo 

tem sobre si mesmo e o ambiente. Portanto, a avaliação global de uma pessoa sobre um objeto de 

atitude é vista como sendo determinada pela convicção da pessoa e/ou sentimentos sobre o objeto de 

atitude. Para alguns produtos/serviços, as atitudes dependerão, principalmente, das convicções, que 

são, também, decisivas na escolha da religião e Igreja. Por esse prisma, o comportamento de escolha 
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dos consumidores, por exemplo, pode ser dirigido, principalmente, pelas percepções deles sobre os 

benefícios funcionais do produto/serviço, assim como pelos benefícios que a Igreja oferece para a 

salvação na escolha da religião. 

Para outros produtos/serviços, o sentimento pode ser o primeiro determinante de atitudes, 

como no caso de parque de diversões, balé, cinema, música, eventos e também experiências 

religiosas que evocam o sentimento durante o consumo. Então, compreende-se que, nesse caso, a 

atitude é antecedida pelo comportamento de escolha. Por conseguinte, tanto as convicções quanto os 

sentimentos influenciam as atitudes. Assim, a avaliação global de um consumidor religioso, por 

exemplo, pode depender de convicções sobre a confiança na Igreja, como também dos sentimentos 

de prestígio que advém do fato de pertencer a mesmo. No caso da Igreja, a relação se daria em 

função, por exemplo, da forma de adoração e do sentimento evocado pelo manifestação e busca do 

sagrado.  

Atitudes também podem ser úteis às organizações de diversas formas e são, frequentemente, 

usadas para julgar a efetividade da atividade de marketing. Ademais, em relação às mudanças de 

atitudes dos consumidores, considerando que uma atitude favorável do consumidor é vital para o 

sucesso do marketing, uma organização pode levar consumidores nas suas escolhas em potencial a 

adotar uma atitude (que representa o papel principal no comportamento de escolha), em relação a 

seus produtos/serviços de duas maneiras, tentando produzir atitudes do consumidor que motivarão a 

escolha de um produto/serviço determinado, ou determinando as atitudes do consumidor e, então, 

fazendo os produtos/serviços conterem um apelo no sentido de atendê-los. Se os consumidores vêem 

um produto ou serviço desfavoravelmente, a organização pode escolher redesenhá-lo, ou oferecer 

novas opções. É muito importante para as organizações saber se o consumidor mantém atitudes 

favoráveis, ou não, para com seus produtos/serviços, compreendendo também a base ou razão para 

essas atitudes. 

Engel, Blackwell e Miniar (Cf. 1995) e Wilkie (Cf. 1994) explicam que, tradicionalmente, as 

pesquisas sobre consumidores enfocam o componente cognitivo de atitude, ou seja, as razões que 

estão por trás de avaliações favoráveis ou desfavoráveis. Considerando as avaliações favoráveis, ou 

não, a atitude tem de ser vista como dependente das convicções de uma pessoa sobre o objeto. Essas 

convicções envolvem associações percebidas, tipicamente, entre a atitude para com um objeto e suas 

várias características ou atributos.  

A mudança de atitude ocorre, frequentemente, quando são introduzidas contradições entre os 

três componentes atitudinais. As mais comuns resultam de mudanças no componente cognitivo de 
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uma atitude como resultado de uma informação nova. O componente afetivo e, principalmente, o 

cognitivo podem ser alterados pelo relato do uso de novos bens ou serviços com agradáveis 

consequências para o usuário. Outra alternativa visando à mudança de atitudes é induzir o 

consumidor a investir em um comportamento diferente, através da amostra grátis de um 

produto/serviço, por exemplo, oferecida na perspectiva de que o teste do produto/serviço conduza a 

uma mudança de atitude. No caso da Igreja, isso é alcançado através das promessas de cura, 

prosperidade e salvação. 

Conforme Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995), as atitudes podem variar ao longo de 

várias dimensões ou propriedades, como a valência, por exemplo. Valência refere-se à atitude 

positiva, negativa ou neutra. Assim, uma pessoa pode gostar da Igreja Católica e Igreja Ortodoxa, 

repugnar Igreja Universal, e ser bastante indiferente a Igreja Batista.  Entende-se que Isso acontece 

na religião também em função das doutrinas e correntes religiosas, onde religiões diferentes, porém, 

monoteístas, podem influenciar o consumidor a uma atitude neutra e, no caso de religiões não 

monoteístas, podem influenciar uma atitude negativa.  

Atitudes podem, também, diferir nos seus extremos, quer dizer, na intensidade da preferência 

ou da repugnância, significando que os graus de favorabilidade podem estar variando, assim como 

podem diferir na resistência, que é o grau para o qual uma avaliação é imune à mudança. 

Persistência é outra propriedade de atitudes e reflete a noção de que atitudes podem se corroer, 

gradualmente e, simplesmente, devido à passagem do tempo. Contudo, nem todas as atitudes estão 

no mesmo nível de confiança, algumas podem ser, confiantemente, seguradas enquanto outras 

podem existir com um grau mínimo de confiança (Cf. ENGEL, BLACKWELL, MINIARD, 1995). 

Esses autores destacam que as organizações tentam, frequentemente, mudar as convicções dos 

consumidores sobre seus produtos/serviços e escolhas, na esperança de que isso aumente as suas 

atitudes. Nesse sentido, é relevante reconhecer que a necessidade de modificar o produto/serviço que 

as organizações oferecem e mudar as convicções de consumidores dependerá  da precisão das 

mesmas. Quando os consumidores mantêm convicções indesejáveis porque eles têm uma ideia falsa 

da oferta (por exemplo, consumidores que superestimam preço ou eficiência do produto/serviço do 

mesmo), esforços devem ser envidados para harmonizá-las com a realidade. Porém, se 

consumidores são precisos nas percepções das limitações de um produto/serviço, pode tornar-se 

necessário implementar mudanças de produto/serviço.  

Outro modo de alterar atitudes é mudar a importância fixa dada pelos consumidores, como 

em produtos/serviço ou escolhas em que o consumo é, tradicionalmente, influenciado de pai para 
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filho, e assim por diante, como no caso da religião, a fim de avaliar atributos na formação de suas 

avaliações globais. Dependendo de como a marca e/ou organização (Igreja) é percebida, a pessoa 

poderia desejar aumentar, ou diminuir, a importância de um atributo. O comportamento do 

consumidor sofre influências e é afetado, também, pelas pressões do ambiente social, muito mais até 

que pelas atitudes pessoais. As atitudes são influenciadas pelos temas que a Igreja aborda indo ao 

encontro das necessidades e carências dos fiéis. Compreender o comportamento do consumidor e 

como se processa a satisfação possibilita ações para atender essas necessidades e carência.  

 

3 A satisfação do consumidor 

 

 Nesta seção, analisamos, através de uma abordagem científica, a satisfação do consumidor. O 

termo “satisfação” tem participação efetiva nas relações das pessoas com a Igreja Católica e 

manifesta vários sentimentos e avaliações. Como observam Churchil e Suprenant (Cf. 1982), a 

satisfação do consumidor é o resultado mais importante da atividade mercadológica e está 

relacionada a processos de escolha/compra e consumo, pós-compra/escolha, atitude de troca, 

repetição da escolha/compra e lealdade à organização e à marca.  

 Na definição de Oliver (Cf. 1997), satisfação é a resposta da realização do consumidor, 

através dos benefícios que um bem ou serviço proporcionam, ou estão proporcionando, ao atender 

às suas necessidades. Quando os benefícios recebidos são maiores que os esperados em determinada 

situação, esse consumo realizado gera satisfação. Nessa perspectiva, de acordo com Oliver (Cf. 

1982), a noção de realização implica existir um objetivo a ser alcançado e que a mesma seja 

avaliada contra um padrão de referência. Portanto, a satisfação envolve, no mínimo, dois elementos: 

um resultado, que é o benefício proporcionado pela oferta e uma referência de comparação, ou seja, 

expectativas, experiências e informações. 

Conforme Churchil e Suprenant (Cf. 1982), grande parte dos estudos sobre a satisfação, a 

partir da década de 70, tem usado, em seus construtos, variáveis baseadas no paradigma da 

desconfirmação, que sustenta que a satisfação é relativa à medida e direção da experiência desse 

modelo, esse sendo relativo às expectativas iniciais do consumidor.: 

Assim, as expectativas de satisfação do consumidor são: 

a) confirmadas: quando o desempenho do bem ou serviço está de acordo com o esperado; 

b) negativamente desconfirmada: quando o desempenho do bem ou serviço está abaixo do 

esperado, o que significa insatisfação; 
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c) positivamente desconfirmado: quando o desempenho do bem ou serviço está acima do 

esperado. 

 

O paradigma da desconfirmação abrange:  

a) expectativas que, na definição de Olson e Dover (Cf. apud CHURCHILL e 

SUPRENANT, 1982), são crenças, acerca dos atributos ou desempenho de um produto ou 

serviço, num momento futuro, que refletem um resultado antecipado. Oliver (Cf. 1981), 

determina para as expectativas dois componentes: a probabilidade de ocorrência (a 

probabilidade de que um atendente esteja disponível para os clientes) e a avaliação da 

ocorrência (o grau em que o atendimento seja desejável ou indesejável, bom ou mau, etc.). 

Assim, ambos são necessários porque não está, totalmente, claro que determinados atributos, 

como no exemplo do atendente, sejam desejados por todos os consumidores. Diante disso, 

Oliver separa o julgamento do consumidor, acerca de um evento, de suas expectativas sobre 

a probabilidade de sua ocorrência, acrescentando que pessoas com estimativas idênticas 

sobre a possibilidade de que um atendente esteja disponível à sua espera podem fazer uma 

avaliação de forma diferente em relação a esse evento. Então, é provável que alguns 

consumidores desejem um atendente esperando por eles, ou pensem que ele deva estar 

disponível, enquanto outros podem não querer isso e, até mesmo, pensar que não devem ser 

abordados antes de pedir ajuda; 

b) desempenho, que é um padrão de comparação para o cálculo da desconfirmação; 

c) desconfirmação, que surge da discrepância entre as expectativas prévias e o desempenho 

atual; 

d) satisfação, que, segundo Churchil e Suprenant (Cf. 1982), operacionalmente,  é similar a 

uma atitude, podendo ser entendida como a soma das satisfações com vários atributos do 

bem ou serviço. Entretanto, enquanto a satisfação está relacionada a uma pós-decisão, a 

atitude diz respeito a uma pré-decisão.  

 

A satisfação, explica Oliver (Cf. 1997), embora seu componente emocional, não é, 

simplesmente, uma emoção, pois tem, também, um componente cognitivo, e o consumidor pode, 

alternativamente, enfatizar o componente cognitivo ou o componente afetivo dos resultados de um 

bem ou serviço. Assim, quando se enfatiza o grau de prazer, a satisfação está mais relacionada ao 

componente afetivo, e quando se refere ao conhecimento proporcionado por um bem ou serviço, em 
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vez do orgulho de possuí-lo ou de pertencer a algo, trata-se de uma satisfação, cognitivamente, 

orientada.  

  Como Spreng, Mackenzie e Olshavsky (Cf. 1996) observam, os consumidores avaliam a 

informação provida pela propaganda, embalagem, comunicação pessoal, etc., tanto quanto os 

resultados do produto/serviço na determinação do seu nível geral de satisfação. Em relação à Igreja, 

entretanto, entende-se que a satisfação do consumidor provém, fundamentalmente, do maior retorno 

nas expectativas geradas para o conforto espiritual e da esperança gerada. É importante destacar que 

a satisfação do fiel está baseada nas estratégias persuasivas de marketing que as Igrejas têm usado, 

que colocam as preocupações teológicas de uma vida futura ou de salvação em segundo plano, 

priorizando os aspectos práticos e cotidiano da sociedade de consumo, como por exemplo o sucesso 

financeiro.  

Em termos de prática de marketing, existe distinção entre a satisfação com os atributos do 

produto/serviço e a satisfação com as informações, porque essas envolvem elementos independentes 

do composto de marketing, destacando a satisfação com as informações como chave determinante 

da satisfação geral. Assim como na propaganda, na qual opiniões acerca do produto/serviço são 

diferenciadas das atitudes com respeito aos anúncios publicitários dos mesmos, aos sentimentos 

evocados por eles, às opiniões acerca da credibilidade da sua fonte e assim por diante, a satisfação 

com os atributos é relativa ao produto/serviço e a satisfação com a informação, relativa à 

promoção/dvulgação. Entende-se que, nesse sentido, a satisfação deve ser vista com intensidade 

diferente em determinados tipos de produto/serviço e que a medida da satisfação do consumidor 

com a informação, como referência da desconfirmação das expectativas, determina para as 

organizações a necessidade de utilizar, em suas propagandas, os meios de comunicações, relações 

públicas, vendas pessoais, embalagens, etc., adequados.  

Tendo como ponto de partida o processo de comparação entre expectativas e desempenho e 

as inconsistências do mesmo, Oliver (Cf. 1997) desenvolveu um modelo denominado modelo geral 

do processo de consumo, segundo o qual o consumidor pode realizar dois tipos de processos: 

a) cognitivos, que são baseados nas comparações e consideram como operadores de 

comparação (desempenho) e cognição resultante (satisfação/insatisfação) a expectativa 

(desconfirmação das expectativas), as necessidades (cumprimento das necessidades), ideais 

(qualidade), franqueza (equidade), eventos que puderam ter sido (arrependimento), e nada 

(cognição não avaliada); e 
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b) psicológicos, que intervêm na formação de julgamentos de satisfação e consistem em 

manifestações de medo e ansiedade que o consumidor pode experimentar no momento de 

fazer a escolha, como resultado de previsões de que o produto/serviço não terá o desempenho 

desejado ou esperado. Para Oliver (Cf. 1997), esse temor continua depois da escolha ou 

compra, antes do uso e, provavelmente, permanecerá durante o uso do produto/serviço. É 

importante destacar que nem todos os processos de escolha resultarão em dissonância, como 

nos processos de decisões triviais ou sem consequência imediata.  

 

Segue-se que Oliver (Cf. 1997) reúne todos os processos (de comparação e psicológicos) 

numa estrutura integrada, configurando o denominado Modelo Geral do Processo de Consumo. 

Nesse modelo, a satisfação não pode ser assumida como algo único, por envolver várias formas de 

respostas de satisfação. O modelo indica que o consumidor pode optar por não se envolver em 

nenhum tipo de processo, convertendo-se num aceitante passivo dos resultados do consumo. Isso 

representa a possibilidade de o consumidor reagir à experimentação do bem ou serviço de forma 

espontânea. O aumento do envolvimento do consumidor leva ao processamento de mais mecanismo 

cognitivos e psicológicos integrantes do modelo, até atingir a totalidade dos elementos dos mesmos. 

Nesse caso, o envolvimento é o nível de importância pessoal percebida e/ou o interesse evocado por 

estímulos numa situação específica. Quanto maior o envolvimento, mais o consumidor se preocupa 

com os riscos e os benefícios em questão na escolha de um bem ou serviço. Segue-se que, com base 

no paradigma da desconfirmação das expectativas, é admitido que operações comparativas sejam a 

chave para a continuação do processo. Essas operações são percebidas como avaliadoras e incluem 

julgamentos de desconfirmação de expectativas e outras comparações (necessidades, qualidades, 

equidade, o que poderia ter sido), sendo que os outros processos de comparação realizados pelo 

consumidor nas suas escolhas são considerados dentro do processo de desconfirmação.  

Quando é reconhecida a desconfirmação, é evocada a fase de atribuição. Assim, uma 

afetividade positiva ou negativa, originada do desempenho ou das expectativas, determinará a 

resposta geral do consumidor sobre o produto ou escolha experimentada. Quando esse processo de 

atribuição é evocado, a resposta do consumidor será mais complexa, indo além da atribuição de 

emoções específicas resultantes da avaliação do bem ou serviço utilizados. 

Já o processo de dissonância cognitiva é um mecanismo que está relacionado ao 

comportamento do consumidor, seja antes, durante ou depois de realizar a compra ou escolha, e 

antes, durante e depois do consumo. Nesse caso, na avaliação dos resultados obtidos a partir do 
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consumo de um bem ou serviço, o processo de dissonância cognitiva encontra-se revelado como 

interveniente nas respostas de satisfaça/insatisfação, através do processo de atribuições. Nesse 

modelo, expectativas e desempenho são propostos como agentes casuais, através da desconfirmação, 

para as respostas de atribuição e afetividade. A relação direta entre os resultados do desempenho e a 

satisfação/insatisfação, representa outras influências cognitivas, que podem afetar os julgamentos de 

satisfação.  

Para mensurar a satisfação, Oliver (Cf. 1997) desenvolveu uma escala  relacionando itens e 

conceitos, conforme o quadro 1, em que foram utilizados automóveis, mas a mesma pode ser 

utilizada para qualquer tipo de produto, serviço ou escolha que o consumidor tenha realizado. Nesse 

sentido, esta tese recorreu a essa escala, adaptando-a no construto elaborado (Satisfação Geral, 

Elementos Inibidores, Elementos Incentivadores) para a avaliação da satisfação geral dos fiéis da 

Igreja Católica. A escala de satisfação do consumidor de Oliver (Cf. 1997) é apresentada a seguir: 
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QUADRO 1 

Escala de satisfação do consumidor 

# 
Item da escala Conceito relativo 

1 Este automóvel é um dos melhores que já pude 

comprar. 

Avaliação do desempenho 

geral e qualidade 

2 Este automóvel é exatamente o de que necessito. Realização de necessidades 

3 Este automóvel não tem funcionado tão bem como 

pensei que faria. 

Desconfirmação de 

expectativas (negativo) 

4 Estou satisfeito com minha decisão de comprar este 

automóvel. 

Satisfação 

5 Às vezes, tenho dúvidas sobre se devo continuar 

com este automóvel. 

Dissonância cognitiva 

6 Minha escolha de comprar este veículo foi a mais 

sensata. 

Atribuição de sucesso 

7 Se eu pudesse, compraria outra marca ou modelo. Arrependimento 

8 Eu tenho realmente gostado deste automóvel. Afetividade positiva 

9 Sinto-me mal com a minha decisão de comprar este 

veículo. 

Atribuição de fracasso 

(remorso) 

10 Não estou feliz por ter comprado este veículo. Afetividade negativa 

11 Ser dono deste veículo tem sido uma boa 

experiência. 

Avaliação da compra 

(resultados) 

12 Estou seguro de ter feito a coisa certa ao comprar 

este veículo. 

Atribuição de sucesso 

Fonte:: Oliver (1997). 

 

A seguir, no quadro 2, tem-se a escala de avaliação da satisfação do consumidor adaptada 

para esta tese, também constituída de doze questões (enunciados) que avaliam a satisfação geral do 

fiel em relação à Igreja e doze conceitos relativos: 
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QUADRO 2 

Escala de satisfação do consumidor para pesquisa 

# 
Item de escala Conceito relativo 

1 Esta Igreja é uma das melhores que já pude escolher. Avaliação do desempenho 

geral e qualidade 

2 Esta Igreja é exatamente o que necessito. Realização de necessidades 

3 Esta Igreja não tem me realizado (funcionado) tão 

bem como pensei que faria. 

Desconfirmação de 

expectativas (negativo) 

4 Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta 

Igreja. 

Satisfação 

5 Às vezes, tenho dúvidas sobre se devo continuar 

nesta Igreja. 

Dissonância cognitiva 

6 Minha escolha por esta Igreja foi a mais sensata. Atribuição de sucesso 

7 Se eu pudesse, escolheria  outra Igreja ou religião. Arrependimento 

8 Eu tenho realmente gostado desta Igreja. Afetividade positiva 

9 Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta 

Igreja. 

Atribuição de fracasso 

(remorso) 

10 Não estou feliz por ser desta Igreja. Afetividade negativa 

11 Ser membro desta Igreja tem sido uma boa 

experiência. 

Avaliação da escolha 

(resultados) 

12 Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher e 

ser desta Igreja. 

Atribuição de sucesso 

Fonte:  Adaptação de Oliver (1997). 

 

Para Boone e Kurtz (Cf. 1998), uma organização pode iniciar um programa de mensuração 

da satisfação do cliente ou consumidor (CSM – Customer Satisfaction Measure), com um 

procedimento para medir o feedback em relação às metas de satisfação do consumidor, e 

desenvolver uma estratégia de ação de melhoria. Esse programa pode ser sofisticado e ainda 

requerer a ajuda de um especialista externo à organização. Segundo esses autores, a maioria dos 

programas CSM inclui as seguintes etapas: 
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a) determinação de áreas críticas para o empreendimento e dos sistemas de  medição em uso 

atualmente; 

b) pesquisa de um grupo representativo de clientes (no caso de Igreja, os fiéis) para 

determinar os fatores ou atributos importantes no uso de uma mercadoria ou serviço, e 

condução de pesquisas para determinar o desempenho da organização com relação aos 

atributos selecionados. Entende-se que se deva considerar, também, outros fatores 

mercadológicos de acordo com a percepção do consumidor, tais como imagem da 

organização (Igreja), influência das comunicações da Igreja com o público, promoções, 

preço, atendimento, sortimento de produtos/serviço e localização, dentre outros; e  

c) análise dos resultados para desenvolver uma estratégia de ação. 

 

Ao medir o grau de satisfação do consumidor, pode-se encontrar lacunas, ou diferenças, 

favoráveis ou desfavoráveis entre a qualidade esperada e a percebida nas avaliações. Para evitar as 

diferenças desfavoráveis, as organizações, ou os profissionais de marketing, precisam manter-se em 

contato com os consumidores atuais e potenciais, pois as organizações devem ir além das medidas 

tradicionais de desempenho e explorar os fatores que determinam o comportamento de compra a fim 

de formularem compromissos, metas e padrões de desempenho com base no consumidor. 

Entretanto, a compreensão do consumidor no mercado religioso deve ser percebida, também, 

em função das especificidades que o diferencia dos demais, tais como a ética na sua perspectiva de 

responsabilidade, a doutrina, entendendo a salvação como o principal produto da Igreja Católica.   

 

4 Imagem da organização 

 

Na atualidade, a  Igreja Católica tem sido motivo de diversas críticas, como, por exemplo, 

quanto ao envolvimento de padres em escândalos, ou pressões exercidas por boa parte da sociedade 

para que a Igreja se “modernize”, sendo mais coerente com as situações dos dias de hoje, dentre 

outras.  Percebe-se, na opinião pública, certa animosidade contra a Igreja Católica, e suas 

intervenções públicas relacionadas a questões  morais ou a fatos internacionais têm-lhe causado 

mais desgaste de imagem que presença evangelizadora (Cf. LIBANIO, 2012), influenciando a 

imagem da Igreja, negativamente. Nesse sentido, é importante analisar os elementos determinantes 

para a formação da imagem de uma organização. 
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  O conceito de imagem compreende a soma de crenças, atitudes e impressões que uma pessoa 

ou grupo de pessoas têm de um objeto, com essas impressões podendo ser verdadeiras ou falsas, 

reais ou imaginárias, como observam Barich e Kotler (Cf. 1991). Esse conceito surgiu nos estudos 

mercadológicos, em 1955, vinculado à constatação de que os consumidores compram/usam os 

produtos/serviços não somente pelos seus atributos e funções físicas, mas, também, pelos 

significados que lhes são conferidos pela marca, o que consideram, igualmente, importantes, 

segundo Gardner e Levy (Cf. 1955). 

 O conceito de imagem foi, posteriormente, ampliado, compreendendo uma infinidade de 

relações da organização com seus diversos públicos, conforme Tavares (Cf. 1998), com essas 

relações e a forma como a organização trata as questões ambientais ocorrendo em vários níveis, que 

correspondem às suas várias perspectivas de imagem. No primeiro nível, a imagem é baseada na 

maneira como a organização delineia sua estratégia e as políticas relacionadas ao produto, preço, 

distribuição e promoção. No segundo nível, a ênfase está nas impressões deixadas por seus 

empregados/colaboradores, vendedores/atendentes, a aparência de seus escritórios, dentre outras. O 

terceiro nível abrange as consequências das relações com os vários públicos da organização, direta 

ou indiretamente, tais como imprensa, fornecedores, líderes de opinião, intermediários, concorrentes 

e outros. No quarto nível, a imagem se forma a partir das ações desenvolvidas em seu setor de 

atuação e de negócios, porém, nesse nível, os fatores que ocorrem estão, em grande parte, fora do 

controle da empresa.  

Quando a imagem é determinada pelo mercado, ela difere segundo os seus diversos 

segmentos. A formação da imagem da organização pelos segmentos de mercado (público) tem como 

base as experiências, percepções e atitudes importantes relacionadas às organizações. Nesse sentido, 

a imagem está mais orientada para cuidar da aparência, não dos fatos. Por exemplo, de acordo com 

Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995), a imagem de venda a varejo traz a idéia da personalidade da 

organização, como é definida na mente do cliente, em parte por suas qualidades funcionais e em 

parte por uma aura de atributos psicológicos. A extensão dessa idéia posiciona a imagem como uma 

ferramenta essencial para análise do consumidor. 

Tavares (Cf. 1998) sistematiza as várias imagens de uma organização em seis categorias, tais 

quais: 

 a) imagem corporativa: é a imagem que os vários públicos têm da organização como um 

todo; 
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b) imagem da classe de produtos: é a coleção de imagens de atributos que são 

compartilhados por uma classe particular de produto. Englobam todos os produtos que 

compartilham da mesma função, independente da marca ou da organização que os oferece, 

produz/fabrica. Por exemplo, como as pessoas vêem o uso do cigarro, ponderando os 

malefícios à sua saúde; 

c) imagem de marketing: compreende os elementos do composto de marketing. É a maneira 

como as pessoas vêem, em termos gerais, a qualidade da oferta mercadológica e o composto 

de marketing; 

d) imagem da marca: é a dimensão mais restrita das categorias, podendo ser vista como a 

característica única de uma marca, que a distingue de outras. Esse tipo de imagem é 

considerado a mais poderosa forma de diferenciação do produto porque é, virtualmente, 

impossível duplicá-la. Uma vez estabelecida, é proibida de ser copiada, exceto para benefício 

do proprietário original; 

e) imagem do produto: corresponde à maneira como as pessoas vêem uma categoria 

particular de produto/serviço. Em alguns casos, pode ser confundida com a marca, quando 

essa é individual, como por exemplo, o caso da Bombril, cuja marca, Bombril, é confundida 

com o produto (palha de aço);  

f) imagem do usuário da marca. 

 

Conforme Bevis (Cf. 1974, p.209), os elementos que facilitam a identificação e a formação 

de imagem passam pelo processo de como as pessoas vão obter informações sobre a 

empresa/organização e sobre como suas impressões são formadas, por que elas têm impressões 

favoráveis e desfavoráveis da empresa/organização e em quais aspectos vêm ocorrendo mudanças, 

ao longo do tempo, na sua imagem. A formação da imagem de uma organização tem uma forte 

relação com os elementos que o público elege e considera mais importantes, e a maneira mais 

sistematizada de contemplar esses elementos deve considerar, de acordo com Tavares (Cf. 1998, p. 

71), as atividades da indústria/segmento da qual a organização faz parte, a familiaridade ou 

conhecimento da organização e de seus concorrentes, a favorabilidade geral para com a organização 

e seus concorrentes, as impressões específicas ‒ favoráveis e desfavoráveis‒ da organização, as 

impressões da classe de produtos e do produto ou produtos. 

É necessária uma relação íntima da imagem da empresa com atributos favoráveis, como 

qualidade, valor, confiabilidade, atributos físicos da empresa/organização, serviço de pós-venda e 
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satisfação, dentre outros, como fatores decisivos na construção de um relacionamento especial com 

seus diversos públicos, o que resultará na formação de sua reputação, propiciando maior fidelidade e 

credibilidade do consumidor para com a organização e seus produtos/serviços. A reputação de uma 

organização deriva de sua identidade, que compreende o aprofundamento do relacionamento da 

organização com o público e se desenvolve, internamente, no dia-a-dia, com base em práticas 

gerenciais que afetam  primeiro os empregados/colaboradores e, posteriormente, os seus públicos. 

  A imagem de uma organização é a extensão dessa identidade. Quando entre identidade e 

imagem há uma enorme distância, ocorre um profundo processo de desgaste, uma dissonância entre 

os valores e os propósitos que se pretende agregar à imagem desejada. Ademais, a organização, ao 

buscar sua identidade, define a sua reputação, como observa Tavares (1998, p.79): 

               

A  reputação  se  desenvolve  a  partir da unicidade das práticas que  

modelam a identidade e são mantidas ao longo do tempo. A sua  

construção  decorre  da  qualidade  dos relacionamentos   mantidos  pela 

organização (empresa)  com  seu  público  interno  e  externo e como essa 

qualidade é percebida. É um reflexo da dinâmica que a  gerência  imprime  

nos  traços  de identidade  da  organização, quando orientadas para a sua  

excelência. 

 

 O conceito de reputação corporativa decorre do conceito de identidade e corresponde à 

extensão do termo “fundo de reserva”, utilizado por Low-Watson em 1967, para incluir outros 

públicos. (Cf. WORCESTER, 1986). A reputação corporativa representa a reação afetiva ou 

emocional que propicia um retorno favorável, ou não, do público interno e externo. Entretanto, 

Tavares (Cf. 1998)  enfatiza que, para administrar a reputação, é necessário insistir na construção 

íntima de relações entre grupos internos e externos à empresa/organização e explorar suas 

similaridades de interesses latentes, ou seja, os traços de identidade por eles compartilhados, 

procurando integrar suas ações com as expectativas que a empresa se propõe a atender. 

Concomitantemente, a reputação favorável conquistada produz benefícios tangíveis a longo prazo, 

como preços superiores para seus produtos/serviços, maior facilidade de acesso a novos mercados, 

menor custo de capital, maior produtividade no trabalho, melhoria na lealdade dos consumidores, 

maior amplitude no processo decisório e apoio durante os momentos de crise, maior valorização no 

mercado de ações (no caso das empresas S.A. de capital aberto), aumento do valor do potencial de 

licenciamento, enfim, melhor desempenho global. Na percepção do consumidor, a reputação é 

valiosa porque informa, sobretudo, quais produtos/serviços comprar/adquirir e em que organização 

fazer a sua escolha de opção. 
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Portanto, a partir de uma abordagem mais específica do que a de reputação direcionada à 

obtenção de destaque em um público específico, e através de um enfoque mais direcionado em um 

produto como consequência da abordagem da imagem, tem-se o que é chamado de “posicionamento 

de marca”. O posicionamento baseia-se na constatação de que a mente é um banco de memória com 

entalhe ou “posição” para acolher cada informação que escolheu conservar, que funciona como 

mecanismo de defesa contra o volume das comunicações de hoje, selecionando e rejeitando as 

informações que lhe são oferecidas, ou seja, de um modo geral, só aceita uma informação que 

combine com seu conhecimento ou experiência anterior, filtrando tudo o mais. E é através da 

publicidade que um produto/serviço ocupa, ou se posiciona, na mente do consumidor, obtendo 

atenção do mesmo em função do benefício que apresenta. 

Entretanto, para criar na mente do consumidor uma percepção sobre os atributos de um 

produto ou empresa/organização, é necessário relacioná-lo com sua classe social, observa Tavares 

(Cf. 1998), chamando a atenção para a questão do mercado alvo como item importante na temática 

do posicionamento, uma vez que as associações podem diferir, segundo os grupos de consumidores 

considerados. Portanto, um posicionamento efetivo requer uma adequada compreensão das 

características de inserção de classe e do mercado alvo, associando-os aos atributos desejados para o 

produto. São essas as proposições que vão dar fundamento à construção da preferência pela marca 

e/ou imagem e à reputação de uma organização. Destaca-se que a mídia assume papel determinante 

em relação à Igreja Católica e à opinião pública, no posicionamento dos seguidores sobre sua 

reputação e imagem. 

 

5 Marketing de relacionamento 

 

È importante para a Igreja Católica manter relacionamentos e vínculos permanentes com 

seus seguidores e os diversos públicos para não perder fieis. Isso pode ser obtido através do 

marketing de relacionamento. Nesse sentido, deve-se, também, agregar valor na relação com os 

consumidores e os diversos públicos, através do marketing moderno, que propõe a crocriação de 

valor.. Inicialmente, abordaremos o marketing de relacionamento e, depois, a cocriação de valor, 

considerando os aspectos específicos na perspectiva desta tese.   

Muitos autores (Cf. BOONE e KURTZ, 2009; BERRY, 1995; EVANS e LASKIN, 1994; 

MORGAN e HUNT, 1994; GRONROOS, 1994; PARVATIYAR e SHETH, 2000, dentre outros) 

procuram definir marketing de relacionamento, substituindo as definições que partem de uma 
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abordagem que enfatiza somente as relações entre os consumidores e as organizações para uma 

visão mais ampla, que aborda todos os relacionamentos com os parceiros da cadeia de valor que 

possam influenciar na satisfação dos clientes (consumidores). O foco principal está no indivíduo. O 

marketing de relacionamento constitui um esforço integrado das organizações para identificar, 

construir, manter e aprimorar relacionamentos individuais com clientes, em um processo de troca de 

benefícios voltado para o longo prazo. Assim, marketing de relacionamento “é o desenvolvimento, o 

crescimento e a manutenção de relacionamentos profícuos e de muito valor com fornecedores, 

distribuidores, varejistas, clientes (consumidores), individuais e outros parceiros, para benefício 

mútuo ao longo do tempo” (BOONE e KURTZ, 2009, p.340). 

Sheth e Parvatiyar (Cf. 2000) afirmam que a lei fundamental para o marketing de 

relacionamento centra-se na afirmativa de que, diante da grande quantidade de oferta, os 

consumidores apreciam reduzir suas escolhas, estabelecendo um comportamento de relacionamento 

e lealdade com organizações específicas, chamado de “comportamento relacional”. Esse 

comportamento relacional, portanto, pressupõe a lealdade do cliente (consumidor) à instituição, 

produto ou serviço específico. A lealdade está vinculada à compra (escolha) repetida, porém, não se 

restringe a esse comportamento. Em geral, a lealdade implica em comportamento positivo 

(aceitação, propaganda positiva) do cliente (consumidor) em relação à organização/empresa, 

produto ou serviço. 

A organização deve integrar atendimento ao cliente (católicos e potenciais seguidores) e 

qualidade com marketing. O marketing de relacionamento enfatiza a cooperação em vez de conflitos 

entre todas as partes envolvidas. Essa relação colaborativa gera valor para ambas as partes e constrói 

a fidelidade do cliente (seguidores da Igreja). Inicialmente, é preciso preparar a organização e os 

funcionários (colaboradores). A cultura deve ser mudada haja vista que uma empresa (organização) 

que costuma operar no mercado de determinada forma, cria um padrão de trabalho para os 

colaboradores e, por isso, deve haver um esforço de mudança cultural. Deve-se fazer um 

levantamento de competências da equipe por meio de pesquisa para identificar e caracterizar o perfil 

dos profissionais (colaboradores). A partir desses resultados, os colaboradores, cujas características 

estão mais próximas às novas culturas a serem implantadas, devem ser separados daqueles que 

exigem maiores cuidados para que sejam realizados treinamentos específicos para cada um desses 

grupos, pois, para mudar atitudes, são necessários treinamentos, projeções de vídeos, palestras, 

cursos externos, acompanhamento de progressos e assim por diante (Cf.  LAS CASAS, 2013). 
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As dimensões fundamentais para avaliar o engajamento de uma organização no marketing de 

relacionamento, colocadas em ordem de importância, são classificadas em três categorias principais: 

cultura, estratégia e operação (Cf. CROSBY e JOHNSON, 2002; DAY, 2000). Na cultura 

organizacional, consideram-se as práticas ideais de marketing, ou seja, o compromisso firme com os 

propósitos mais essenciais do marketing: a empresa existe para atender consumidores, satisfazendo 

suas necessidades e seus desejos. O marketing deve tornar-se atividade de toda a organização. 

Constitui o modelo mental que permeia toda a organização e que fornece entendimento de quais são, 

em essência, as atividades da organização, comprometendo-a com a criação contínua de valor e a 

redução ao máximo das diferenças entre o que querem os clientes (consumidores) e o que a mesma 

oferece. O reflexo do compartilhamento de crenças como essas é vinculado à criação de valor para o 

cliente (consumidor).  

Na estratégia organizacional, considera-se que a análise das características do mercado e dos 

clientes é que deve fornecer indicações quanto à pertinência da adoção de uma estratégia baseada 

em relacionamentos individuais  Se a análise do mercado indicar viabilidade e adequação, o passo 

seguinte é identificar quais produtos/serviços e clientes justificam ações de relacionamento. O 

produto ou serviço deve agregar valor que incentive o relacionamento. Entende-se que o produto 

principal da Igreja Católica, a salvação, é fortemente considerado para agregar valor. O 

desenvolvimento de estratégias passa por uma gestão cuidadosa dos recursos humanos, e a 

implementação de uma estratégia de marketing de relacionamento está associada ao entendimento 

do comportamento do consumidor. Uma vez consolidado o relacionamento individual, a 

organização enfatiza os relacionamentos, e não produtos ou funções. Nesse sentido, compreende-se 

que tem-se a predominância do marketing orientado para o consumidor, o que não quer dizer que a 

orientação para o produto deixa de ser importante, pois, na Igreja Católica, o produto principal, a 

salvação, é o propósito fundamental, e o objetivo principal a ser alcançado é Deus.  

Na categoria operação, considera-se quatro princípios operacionais de sustentação: 

processos, infraestrutura, ferramentas de análise e métricas. No primeiro, tem-se a utilização de 

processos que viabilizem ações de relacionamento, como a constituição de parcerias com clientes 

(consumidores), fornecedores e outros membros da cadeia produtiva, e a integração das 

comunicações de marketing. O segundo princípio, compreende a formação de uma infraestrutura 

que permita sustentar e garantir a operacionalização dessas ações, como centrais de atendimento a 

clientes e sistemas de captação de informação. No terceiro, tem-se as ferramentas de análise, que 

processam e distribuem informações relevantes acerca dos clientes e das atividades de marketing da 
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organização, como, por exemplo, o CRM – Customer Relationship Management, e outros 

instrumentos. O quarto princípio, métricas, é o que vai permitir um acompanhamento do 

desempenho das atividades e negócios, como, por exemplo, o balanced score card, o EVA 

(economic value added) e índices de satisfação de clientes e parceiros.  

Essa combinação de elementos abarca o tangível e o intangível, incluindo crenças, valores, 

conhecimentos, habilidades e recursos diversos, que se traduzem na cultura organizacional  e nas 

diretrizes estratégicas, estejam elas formalizadas ou não. Portanto, a utilização do marketing de 

relacionamento é comprometida com seus princípios culturais, estratégicos e operacionais.  

As organizações constroem relacionamentos de longo prazo considerando quatro elementos 

básicos: 

1 - Reúnem informações sobre os clientes. Recorre-se a uma tecnologia de bancos de dados 

que ajuda a identificar clientes atuais e potenciais com características demográficas, de 

consumo e estilos de vida selecionados; 

2 - As organizações analisam os dados coletados e os utilizam para modificar seu mix de 

marketing com o objetivo de entregar diferentes mensagens e programas de marketing  

personalizados a clientes específicos; 

3 – Por meio do marketing de relacionamento, monitoram suas interações com os clientes. 

Assim, são capazes de ter acesso ao nível de satisfação ou insatisfação dos clientes quanto a 

seus serviços; 

4 – Com um software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM – Customer 

Relationship Management), utilizam o conhecimento profundo que têm sobre os clientes 

(consumidores) e suas preferências para orientar todas as partes da organização, inclusive 

parceiros externos e internos, com o objetivo de construir uma singular diferenciação de 

organização baseada em elos firmes e indestrutíveis com os clientes (consumidores). 

Tecnologias sofisticada e internet ajudarão nisso (Cf. BOONE e KURTZ, 2009, p.343). O 

CRM permite que a organização administre uma quantidade alta de dados de várias fontes 

para aumentar a satisfação geral dos clientes, em que pessoas, processos e tecnologias são 

organizadas para oferecer valor superior aos clientes. O CRM é uma tecnologia que permite 

captar os dados dos clientes (consumidores) e de todos os seus contatos e transações, 

armazena informações detalhadas sobre o relacionamento entre a organização e o cliente 

como histórico e volume de compras e acesso por cliente, localização geográfica do ponto de 

venda, produtos mais consumidos, formas de pagamento, preferências pessoais do 
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consumidor, dentre outras, e permite consolidá-los em um banco de dados central, 

permitindo analisar e prover o uso inteligente de informação a cada contato. Os princípios de 

funcionamento são baseados na coleta de dados (CRM operacional) e na interação e análise 

dos dados (CRM analítico). Pode-se utilizar também outras tecnologias de contato com os 

consumidores e parceiros como B2B, B2C, e-business, CRM via internet, data 

mining/datawarehouse dentre outras.  

 

Em relação aos principais passos para implantação do marketing de relacionamento, na 

mesma perspectiva dos elementos básicos mencionados anteriormente, considerando que tenha 

disseminado a nova filosofia e cultura tornando a organização, totalmente, voltada para o 

consumidor, LAS CASAS (Cf. 2013) destaca: decidir que clientes considerar; como gerenciar as 

informações; processos para atender as necessidades dos clientes (consumidores);  treinar equipe 

para usar as informações. Aqui vale destacar que para decidir que clientes considerar, a organização 

deve definir o público-alvo, pois os grupos podem ser diferenciados de acordo com o nível de 

clientela.  

Nesse contexto, entende-se que, para a Igreja Católica, a estratégia deve contemplar todos os 

públicos diferenciados de fiéis/seguidores e potenciais seguidores, utilizando-se de uma, ou mais, 

dentre as três estratégia de marketing de cobertura de mercado:  

a) marketing indiferenciado:  a organização  pode  decidir ignorar as diferenças entre os 

vários segmentos do mercado e adentrar todo o mercado com uma única oferta, 

concentrando-se no que é comum às necessidades dos consumidores;  

b) marketing diferenciado: neste tipo de estratégia, a organização procura atingir vários 

segmentos do mercado e projeta ofertas separadas para cada uma delas, o que possibilita um 

maior volume de vendas/atendimento/serviços totais do que o marketing indiferenciado. Os 

produtos/serviços que podem variar seu design são mais adequados para diferenciação ou 

concentração; e 

c) marketing concentrado: é, especialmente, atrativo quando os recursos da organização são 

limitados em relação às organizações no mercado. Em vez de perseguir uma participação 

pequena em um grande mercado, a organização se concentra em uma grande participação de 

alguns poucos submercados. Alguns exemplos de marketing concentrado são encontrados no 

ramo de computadores, em que uma determinada empresa concentra-se em computadores 

pessoais, outra, em supercomputadores, e uma terceira visa ao segmento de terminais de 
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computadores. Por meio do marketing concentrado, a organização pode obter uma forte 

posição no segmento a que atende, devido ao seu maior conhecimento das necessidades do 

segmento e da reputação que adquire, obtendo, também, grande economia devido à 

especialização em produção, distribuição e promoção. Entretanto, esse marketing envolve 

riscos mais elevados que o normal porque o segmento de mercado específico que a 

organização está perseguindo pode tornar-se insatisfatório. 

 

Compreende-se que, na Igreja Católica, tem predominado o marketing indiferenciado 

embora, também, recorra-se ao marketing diferenciado, como pode ser percebido no canal da TV 

Canção Nova, com programas específicos para diversos públicos, constituindo assim ações que 

caracterizam a segmentação e definição de públicos-alvo..  

McCarthy e Perreault (1997, p.69) observam que o “segmento de mercado é um grupo de 

consumidores relativamente homogêneo que reagirão [sic] a um composto de marketing de maneira 

semelhante.” É necessário desenvolver um perfil do segmento consumidor como forma de avaliar a 

eficácia da segmentação, assim como é necessário identificar e avaliar um ou mais segmentos a fim 

de selecionar um mercado-alvo, como condição essencial para o sucesso de uma estratégia de 

marketing. Em relação à Igreja, é importante diferenciar os tipos de fiéis e seguidores, ou de não 

seguidores. Baseadas em Kotler (Cf. 1992), as duas principais e mais utilizadas abordagens para 

segmentação estão demonstradas na figura 2, a seguir. 

 

                             FIGURA 2 - As duas principais abordagens para segmentação 

                     

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kotler (1992:326). 

 

As variáveis referentes às características do consumidor e sua segmentação são: geográficas, 

que correspondem à região, aos tamanhos do município e da cidade, à concentração 

Característica 

do Consumidor 

Resposta 

do Consumidor 

geográfico psicográfico ocasiões benefícios atitudes uso demográfico 



 126 

urbana/suburbana/rural e ao clima; demográficas, como idade, sexo, tamanho da família, ciclo da 

vida familiar (jovem, solteiro, casado, idade dos filhos etc.), renda, ocupação, escolaridade, religião, 

raça e nacionalidade; e psicográficas, que incluem classe social, estilo de vida e personalidade. Em 

relação à resposta comportamental do consumidor, temos a ocasião da compra, podendo ser normal 

ou especial, os benefícios procurados, incluindo qualidade, serviço e economia, a condição do 

usuário, ou seja, não usuário, ex-usuário, usuário em potencial, principiante, ou habitual, a taxa de 

uso, que pode ser de pouca,  média, ou grande utilização, e a atitude, seja ela entusiástica, positiva, 

indiferente, negativa ou hostil. Dentro desse desdobramento, acrescentam-se outras variáveis, tais 

como o grau de  lealdade (leal, não leal, lealdade espúria) e o estágio de aptidão (inconsciente, 

informado, desejoso e disposto a comprar).  

Em relação à aplicação da segmentação e à determinação dos públicos-alvo na Igreja 

Católica, pode-se considerar, por exemplo, em termos geográficos: a concentração dos 

consumidores católicos é predominantemente urbana; em termos demográficos, e considerando a 

idade e os diferentes tipos de atividades religiosas oferecidas pelas Igrejas Católicas, verificam-se 

grupos consumidores tais como: crianças voltadas para a catequese; jovens voltados para a crisma; 

grupos do apostolado da oração e vicentinos; os consagrados, grupos voltados para a legião de 

Maria, devotos do Pai Eterno, e grupos da Renovação Carismática, dentre outras. Em relação às 

variáveis relativas à renda e aspectos psicográficos, o consumo dos produtos em geral são realizados 

pelas classes socioeconômicas D (média baixa) e E (baixa), que são os públicos que mais participam 

da Igreja, enquanto os públicos com maior poder aquisitivo, classes socioeconômicas C (média), B 

(média alta) e A (alta), consomem, também, os produtos em geral e são os principais consumidores 

de viagens e excursões internacionais e produtos mais sofisticados, como terço de ouro, dentre 

outros. Em relação à resposta comportamental, os fiéis consumidores respondem ao consumo nas 

ocasiões normais e especiais (datas religiosas comemorativas),  

Para o processo de marketing de relacionamento, é importante entender que a confiança e o 

comprometimento também são essenciais, pois induzem ao comportamento corporativo 

comprometido à satisfação do consumidor (cliente). Isso é fundamental em uma organização, pois 

permite oferecer o que o público-alvo e os diversos públicos desejam,  e construir e manter uma 

imagem favorável na percepção dos clientes (fiéis). Portanto, o marketing de relacionamento pode 

ser percebido como um processo de criação de valor, cooperação e confiança, dentre outros, que 

possibilita conquistar e satisfazer o consumidor e manter sua lealdade.  
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É importante para as organizações atrair novos consumidores (fiéis/seguidores), mas, é ainda 

mais importante estabelecer e manter um relacionamento com eles para que se tornem consumidores 

(fiéis/seguidores) leais. É uma relação estabelecida através da determinação do valor do cliente a 

longo prazo. O marketing de relacionamento oferece novas oportunidades para a realização da 

determinação desse valor. Acrescenta-se a isso a proposta do marketing moderno da cocriação de 

valor, cuja abordagem deve ser fortemente considerada.  

 

6 Cocriação de valor 

 

A relação do marketing com a prática cristã católica compreende a Igreja oferecendo um 

produto que satisfaça as necessidades e desejos mais vitais para seus seguidores, ou seja, a salvação 

eterna. A Igreja oferece diversos produtos, tangíveis e intangíveis, mas o seu principal produto, a 

salvação, como já mencionado, além de ser o melhor produto das Igrejas, não tem preço, ou seja, é 

inteiramente grátis e totalmente disponível aos fiéis no mercado. Entretanto, a estratégia dos 

principais concorrentes é baseada na utilização do marketing, com ênfase na orientação para o 

consumidor. Nesse sentido, para não perder fiéis e conquistar potenciais seguidores, a Igreja 

Católica tem de agregar mais valor do que seus concorrentes. Portanto, é necessário agregar ao 

marketing de relacionamento a moderna concepção da cocriação de valor. 

A atual complexidade das ofertas, com grande variedade de produtos e serviços, nem sempre 

resulta em melhores experiências de consumo. Sendo assim, as organizações precisam acrescentar 

nas suas estratégias de marketing uma nova forma de valor, criatividade e inovação, e isso pode ser 

feito através da cocriaçãode valor. Crocriar significa envolver os clientes com experiências positivas 

no processo de marketing, fazendo com que produtos e serviços, assim como as demais práticas 

mercadológicas, sejam produzidos com a participação dos próprios consumidores, conceito este 

popularizado por Prahalad e Ramaswamy (Cf. 2004): 

 

Segundo esses autores não é recomendável praticar marketing  da 

forma tradicional, pesquisando desejos e necessidades de um 

determinado público-alvo para, posteriormente, elaborar produtos e 

serviços a partir dos resultados identificados nos estudos. Nem 

sempre os fabricantes ou prestadores de serviços traduzem os dados 

em resultados satisfatórios ou mesmo a situação da época em que os 

dados foram coletados pode ser diferente daquela em que ocorreu o 

lançamento dos produtos ou serviços, uma vez que as mudanças 

ambientais estão ocorrendo de forma muito acelerada. Portanto, o 



 128 

envolvimento dos clientes no processo de crocriação ajuda a reduzir 

estes erros e justifica-se a partir da constatação de que há em muitos 

setores o acirramento da concorrência de modo exarcebado, como 

também há exigência de aperfeiçoamento constante para melhorar 

atendimento aos clientes devido a diferentes pressões sociais e 

legais. Quanto maior a satisfação criada pelas experiências com as 

organizações, maior a vantagem competitiva neste novo cenário. 

(LAS CASAS, 2014, prefácio).  

 

Nesse sentido, a partilha e as interações com o cliente fazem irromper experiências, que vão 

desde idéias sobre melhora ou personalização de produtos, até o compartilhamento de seus 

sentimentos no uso desses produtos. As interações da cocriação fortalecem a capacidade da 

organização na prática de utilização dos seus recursos, como, por exemplo, os recursos globais de 

rede, criando um esforço contínuo para o desenvolvimento do relacionamento com os 

clientes. Entende-se que a prática da cocriação de valor não exclui a prática do marketing de 

relacionamento, sendo uma importante prática para agregar mais valor relacional, em uma 

perspectiva mais abrangente. A proposta do marketing moderno considera as organizações tendo 

uma visão mais ampla, incorporando três pilares como foco de suas estratégias: o cliente, o mercado 

e a concorrência. É importante destacar que o cliente é o principal elemento no processo. Uma boa 

relação com o mercado permite maior harmonia na prática comercial, como, por exemplo, o vínculo 

com um banco facilita obtenção de empréstimos e investimentos, a relação com os sindicatos pode 

facilitar boas negociações, a boa relação com a mídia pode favorecer a imagem da organização e o 

bom relacionamento com os canais de distribuição pode interferir no nível de negociação, dentre 

outras. A proposta do marketing moderno considera que se uma boa relação com os concorrentes for 

mantida, a harmonia entre as partes pode ser feita, por exemplo, através de parcerias por meio de 

alianças estratégicas, coligações, joint-ventures e acordos de cooperação, dentre outras. Entende-se 

que a Igreja Católica pode fazer alianças com instituições e empresas para ações sociais e, também, 

com outras Igrejas.  

É importante considerar, também, uma mudança na cultura da organização para a cocriação 

de valor. Essas mudanças devem ocorrer, concomitantemente, com outras mudanças estratégicas 

vivenciadas pela organização. Os lideres devem criar ambientes organizacionais que inspirem, 

suportem e alavanquem a imaginação e a iniciativa que existem em todos os níveis para a 

transformação da organização em uma organização cocriativa. Nesse novo cenário mercadológico, 

os consumidores (fieis) estão mais conectados, informados e mais ativos, participantes. Um dos 

elementos básicos para a construção e aplicação do modelo da cocriação é a constatação de que as 
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organizações operam em ambiente facilitador ao conhecimento contínuo das necessidades e desejos 

dos clientes, devido a interação com eles. A construção de um sistema crocriativo exige que sejam 

feitos ajustes nas relações das organizações e dos consumidores, começando por quatro blocos 

considerados e conhecidos como DART (Diálogo, Acesso, Risco, Transparência).  

Para o diálogo, considera-se que deve ocorrer em todos os âmbitos da rede de distribuição, 

no nível de informação como de entendimento, devendo permitir que o cliente participe do processo 

de criação. É mais do que ouvir e reagir, significando um profundo engajamento, interatividade, 

entendimento empático e ter vontade de agir. É necessário a criação de uma infraestrutura para 

engajar o diálogo e conhecer melhor as expectativas latentes dos consumidores, investimentos em 

tecnologia, socialização dos gerentes e mudanças das práticas de gestão (gerenciais). O diálogo é o 

meio para estimular a troca de conhecimento entre a organização e o cliente (consumidor), 

aprofundando o entendimento e compreensão das necessidades e expectativas e, também, revelar 

oportunidades para inovação e criação de valor.   :    

No acesso, deve-se dissociar acesso e propriedade. Considera-se que, cada vez mais, o 

objetivo dos consumidores é o acesso a experiências desejáveis, não necessariamente à propriedade 

do produto. Não é necessário possuir algo para acessar uma experiência, por exemplo, um 

automóvel alugado permite que o cliente tenha o benefício do transporte sem necessitar comprar o 

produto. O acesso permite ampliar a venda (comercialização) de produtos pela participação na 

criação do valor. Esta é criada em pontos múltiplos da organização e permite ampliar o 

entendimento das experiências dos consumidores e aperfeiçoar as ofertas comerciais. Esses vários 

pontos de acesso criam uma experiência. O acesso é o meio onde o cliente possa ter experiência e 

vivenciar os benefícios dos produtos, antes e após a aquisição através das interações com a 

organização, permitindo que os produtos sejam avaliados durante todo o processo.   

A redução (avaliação) de riscos significa que os consumidores estão cocriando valor com as 

organizações, pois elas necessitam ter mais informações sobre potenciais riscos de bens e serviços, 

ao mesmo tempo que devem ter uma maior responsabilidade para agir em função destes riscos. As 

organizações precisam informar os problemas relacionados à compra e uso dos produtos que, 

eventualmente, possam ter.  

A transparência é fundamental para os produtos que estão crocriando e  permite o 

gerenciamento de riscos em relação à participação do cliente no processo. A transparência da 

informação é necessária para promover a confiança entre as empresas (organizações) e indivíduos, 

pois a transparência com valores éticos agregados permite aumentar a credibilidade e confiança 
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necessária para uma relação produtiva e que agregue mais valor (Cf. LAS CASAS, 2014, pp. 101- 

102). 

Através da combinação destes quatros elementos, as organizações podem criar capacitações 

novas e, significativamente, importantes (Cf. PRAHALAD e RAMASWAMY, 2004). O acesso + 

transparência habilitam o cliente (consumidor) a escolher com maior segurança, pois ele se tornará 

mais bem informado. O diálogo + avaliação do risco permite o debate e co-desenvolvimento de 

escolhas em políticas públicas e privadas. O acesso + diálogo formam a associação básica para 

desenvolvimento e manutenção das “comunidades temáticas.” A transparência + avaliação do risco 

serve ao co-desenvolvimento da confiança. Para a prática de cocriação, o valor é criado com a 

cocriação de experiências de um consumidor (cliente) específico, no contexto de um determinado 

evento, considerando-se a sua localização e o tempo em que a experiência acontece. Para haver um 

envolvimento total dos indivíduos com as organizações (empresas), e destas com outras 

organizações, é necessário que todos os envolvidos no processo sejam considerados clientes, de 

forma que não haja discriminação na participação de todos. Portanto, o consumidor cocria valores 

com a organização e outros consumidores por meio de suas experiências. Destaca-se, também, a 

importância do papel da gerência (para a Igreja, consideram-se os agentes administrativos) na 

participação da rede de experiências. É necessário que sejam atribuídas as seguintes competências: 

conhecimento dos elementos que norteiam o planejamento e intenção estratégica; entendimento de 

como suas atividades específicas se enquadram nessas intenções estratégicas da organização para 

melhor direcionamento dos seus esforços; acompanhar e monitorar o conjunto de experiências 

formado por seus funcionários, colaboradores e fornecedores, como qualquer participante da rede de 

crocriação.  

Após a definição do papel dos administradores (gerência), é necessário considerar diversas 

atividades de colaboração, destacadas por Las Casas (Cf. 2014, pp. 106-108), tais como:  

- projeto e desenvolvimento do produto. o enfoque é na maneira de criar valor com os 

consumidores, entendendo as exigências do mercado, e adaptando-se para atender essas 

exigências;  

- projeto de experiências: identificar os níveis de experiências que podem ser geradas em 

torno de um produto. Os produtos desenvolvidos não devem ser elaborados somente para 

satisfazer experiências atuais, mas devem ter uma previsão das necessidades do futuro com a 

evolução da tecnologia. Isso serve também para aplicativos e outras evoluções; 
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- precificação, contabilidade e faturamento:  enfatizar a necessidade de novas metodologias e 

t écnicas de forma flexível, orientadas para programas em vez de categorias administrativas; 

- gestão de canais: é necessário que alguns procedimentos sejam integrados para a aplicação 

de criação de valor através das experiências. Entretanto, como a qualidade desses 

procedimentos provém de diferentes fontes, a forma de integrar os sistemas de informações 

desta diversidade apresenta-se como um desafio para as organizações que desejam praticar a 

crocriação. Como as experiências em diferentes canais têm capacidade de criar valor de 

forma diferenciada para os consumidores (clientes), Las Casas (Cf. 2014, p.107), 

considerando os autores dessa abordagem Prahalad e Ramaswamy (Cf, 2004), coloca o 

questionamento se as empresas devem tratar essa capacidade de criar valor de forma 

diferenciada, de uma forma uniforme. A resposta é que os autores dessa abordagem, 

mencionam que as empresas, de um modo geral, não têm respostas adequadas para estes 

desafios;  

- marcas e gestão de marcas:  para a identificação da marca  considerado a qualidade das 

experiências ao longo de diversos canais e de eventos múltiplos. A definição da marca é feita 

de uma forma subjetiva, fazendo com que a organização não possa gerenciar o processo 

diretamente. Como nas marcas tradicionais. Em vez do gerenciamento direto, os 

profissionais de marketing devem facilitar e criar experiências específicas, procurando 

sempre criar novos locais de interação. Os consumidores é que recebem o estímulo e “ligam 

os pontos” para formar a imagem da marca; 

- marketing, vendas e serviços: o mercado passou a ser um fórum e as conexões com as 

comunidades e consumidores passam a ser fundamentais para a prática mercadológica. 

Deve-se permitir a criação de várias fontes de participação dos clientes através de 

experiências diversificadas, para que os desejos e necessidades dos consumidores e suas 

expectativas sejam desenvolvidos juntamente, em parcerias entre as empresas fornecedoras e 

seus clientes. 

 

Para a estratégia de cocriação, é importante mudanças na gestão do relacionamento com os 

consumidores, com os diversos públicos e, também, na tecnologia de informação. As organizações 

(empresas) devem procurar criar ferramentas que facilitem o alcance dos objetivos, interagindo de 

forma colaborativa e criativa, através do diálogo e visualização. Prahalad e Ramaswamy (Cf. 2004) 

afirmam que a interatividade é o elemento básico da cocriação, e a internet, o meio mais acessível 
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para esse diálogo. As mídias sociais (conjunto de ferramentas eletrônicas) possibilitam a criação, 

relacionamento e o compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas. 

Nas mídias sociais, o consumidor se comporta, ao mesmo tempo, como produtor e consumidor da 

informação. Essas mídias são livres e abertas à colaboração e interação de todos, como meio de 

transmissão de informações e conteúdo. Kolsky (2009) apud Las Casas (Cf. 2014) sugere que os 

sistemas de CRM evoluirão para SCRM (social CRM), que serão muito mais ágeis para obter o 

retorno dos clientes, identificar suas preferências e promover maior engajamento nos programas de 

fidelização. Ademais, é importante destacar que, apesar de a natureza das conexões e de a 

nomenclatura variarem de site para site, todas as mídias sociais têm a mesma característica básica, o 

compartilhamento de informação. Dentre as mídias sociais (sites), pode-se exemplificar o LinkedIn 

(destinada ao relacionamento entre profissionais e ao recrutamento por empresas), Orkut, Facebook, 

Youtube, Twitter,   

A crocriação requer o desenvolvimento de processos bem delineados e que formem a base de 

todo o trabalho. Algumas diretrizes devem ser observadas como: oferecer oportunidades para que os 

consumidores construam suas próprias experiências; acomodar um grupo de usuários heterogêneos e 

comunidades distintas; reconhecer que nem todos os consumidores querem cocriar; utilizar novas 

tecnologias que facilitem a colaboração; engajar o consumidor, dos pontos de vista emocional e 

intelectual; reconhecer os aspectos social e técnicos da cocriação como complementares.  

Para a construção de plataforma de engajamento (ambientes dinâmicos que se modificam em 

função de constantes interações entre os usuários), Prahalad e Ramaswamy (2004) apud Las Casas 

(Cf. 2014, p.116) afirmam que existem quatro tipos básicos de plataforma de engajamento possíveis: 

oferta de produtos e serviços e modelos de negócio; criação de idéias e obtenção de insights; 

desenvolvimento e integração de processos e sistemas; tomada de decisão e governança. È 

necessário, também, adquirir inteligência, pesquisando iniciativas similares e e envolvendo diversas 

áreas da organização no projeto. Deve-se definir como os consumidores serão recompensados por 

sua participação, o que se pretende criar em termos de interação no mundo real, qual será a 

recompensa tangível a ser oferecida ao consumidor por participar da campanha e interagir com a 

marca  (Cf. LAS CASAS, 2014, p. 117).  No caso da Igreja Católica, entende-se que a marca pode 

ser compreendida como o nome Igreja Católica ou algo similar (que identifique a Igreja Católica) e 

para algum produto tangível. 

Dong-Hun (Cf. 2010) relaciona quatro pontos de vista para obter sucesso na implementação 

de estratégias de uso das redes digitais sociais – RDS: não utilizar as redes sociais digitais como um 
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simples canal de marketing e explorar o potencial para cocriação de valor existente por meio da 

construção de relacionamento com o cliente (consumidor); as organizações precisam ter cuidado na 

disponibilização de conteúdo, e este precisa ser interessante; ter necessidade em integrar as redes 

sociais digitais às estratégias de relacionamento com o cliente, com a participação de todos 

colaboradores; oferecer respostas rápidas às demandas dos seus clientes. Considera-se também três 

ações para integrar as redes sociais às estratégias de relacionamento com o consumidor, para 

cocriação de valor: ser um canal de venda direta; ser uma plataforma para prestação de serviço de 

atendimento ao consumidor; e potencializar a distribuição de informação e conteúdo. Essa 

integração entre as redes sociais digitais e as estratégias de relacionamento também ocorre no canal 

de interação com os consumidores. A eficiência das transações deve coexistir com a flexibilidade no 

relacionamento centrado em experiências. É importante destacar que as organizações que iniciaram 

um diálogo com seu público e tornaram esse processo mais participativo vêm conseguindo fidelizar 

clientes de maneira muito mais efetiva – tornando os vínculos entre empresa e cliente cada vez 

menos comerciais e cada vez mais emocionais (Cf, PRAHALAD e RAMASWAMY, 2004). 

A interação está no centro do processo da cocriação de valor. A Igreja Católica pode, e deve, 

recorrer a esse processo para evangelizar, prestar assistência espiritual, prestar assistência social 

(arrecadar recursos, dente outros) e comercialização de produtos religiosos etc. A partir da interação 

com os fieis/seguidores por meio das redes sociais digitais, pode-se realizar as seguintes atividades: 

monitoramento, pesquisa, desenvolvimento, publicidade, propaganda, promoção, atendimento ao 

consumidor (cliente), ações sociais, aprendizagem organizacional, dentre outras. As organizações 

podem, também, gerar valor para si através das redes sociais, por meio de projetos colaborativos, 

blogs, comunidades de práticas, jogos virtuais e vida social virtual (Cf. KAPLAN e HAENLEIN, 

2010). 

Contextualizando, as organizações que adotam o marketing da cocriação de valor devem se 

preocupar com a geração e manutenção do conhecimento para alimentar o processo. Las Casas (Cf. 

2014) afirma que o conhecimento é variável, pois muda conforme o tempo e o período. Assim, é 

necessário constante atualização. Nesse sentido, considerando a Igreja Católica, é importante que 

seus administradores ampliem o conhecimento para gerenciar, sobretudo, as diversidades culturais. 

A Igreja Católica tem condições e estrutura para adaptar e aplicar os conceitos e estratégias da 

cocriação de valor nas suas atividades e evangelização, o que vai possibilitar criar experiências com 

seus fieis/seguidores, manter os seguidores/fieis e conquistar potenciais seguidores.    
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CAPITULO IV 

 

OS FIEIS CONSUMIDORES NA IGREJA CATÓLICA EM MONTES CLAROS 

 

Neste capítulo, tem-se a aplicação metodológica e a análise dos resultados/leitura da 

pesquisa. Na aplicação metodológica tem-se a explicação das técnicas estatísticas utilizadas. Os 

resultados/leitura da pesquisa constitui-se da caracterização dos católicos pesquisados, análise dos 

resultados nos construtos Satisfação Geral, Elementos Inibidores e Elementos Incentivadores em 

termos consolidados e por variação constatada por públicos considerados (católicos freqüentes à 

missa, católicos não praticantes e católicos de dupla pertença) e a  resposta ao problema de pesquisa 

e das hipóteses da pesquisa. Após a análise dos resultados/leitura da pesquisa tem-se os resultados 

conclusivos obtidos pelo levantamento empírico. É importante explicar a inevitabilidade da 

quantidade de tabelas, justificada pela pesquisa constituir-se de três construtos analisando o público 

em termos consolidado e por variação contatada. 

 

1 Aplicação metodológica 

 

Os dados da pesquisa foram processados estatisticamente por meio do software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), 17.0. Para o tratamento dos dados coletados, utilizou-se a 

estatística descritiva para caracterização dos respondentes e descrições dos dados coletados por meio 

de frequências e porcentagens das respostas obtidas. Recorreu-se, também, às medias, desvio-padrão 

e coeficiente de variação, na análise das variáveis de atitudes incentivadoras, inibidoras e de 

satisfação bem como dos grupos considerados: católicos frequentes à missa, católicos não 

praticantes e católicos de dupla pertença.  

Foi utilizada a ANOVA one way para a verificação da variação constatada pelos seguidores 

da Igreja Católica em Montes Claros: católicos frequentes à missa, católicos não praticantes e 

católicos de dupla pertença. Para verificar a existência de diferenças entre as médias dos grupos 

pesquisados, recorreu-se ao teste LSD – Least Significant Diference, ou seja, Mínima Diferença 

Significativa, por meio de múltiplas comparações pareadas com os pares possíveis de grupos, 

obtendo, a partir disso, uma matriz que identifica os grupos com diferentes médias e todas as 

combinações possíveis dos grupos.  
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Utilizou-se, também, a análise de regressão logística binária e a análise multivariada, na qual 

aplicou-se a técnica de análise fatorial, com a finalidade de reduzir o número de variáveis e verificar 

a existência dos fatores (dimensões) importantes para a análise e retenção das atitudes mais 

significativas do constructo satisfação geral, elementos inibidores e elementos incentivadores. 

 

1.1 Análise fatorial 

 

Nesta pesquisa, a análise fatorial foi utilizada para identificar e rotular os componentes no 

contexto da avaliação das atitudes de fatores incentivadores, inibidores e de satisfação geral. Nesse 

sentido, foram identificadas as dimensões com suas respectivas variáveis na avaliação dos fatores 

mencionados.  

A análise fatorial tem por objetivo a redução do número de variáveis pela construção de 

novas variáveis (fatores), que procuram explicar a variabilidade de sub-conjunto das “p” variáveis 

iniciais. Busca-se o menor número de fatores que expressem o total de variáveis escolhidas, segundo 

algum objetivo de itens em comum (comunalidade), retendo o máximo de informações possíveis. 

Portanto, a análise fatorial identifica dimensões latentes entre as variáveis, permitindo a 

redução do volume de dados (variáveis). As técnicas de análise fatorial, com base em uma matriz de 

correlação, permitem verificar a existência de um padrão de relacionamentos de um conjunto de 

variáveis, através das respectivas correlações. Assim, os dados podem ser rearranjados, ou 

reduzidos, considerando um número maior de variáveis (fatores), segundo Hair Jr. et al. (Cf. 1995). 

 

1.2 Análise de regressão logística binária 

 

A análise de regressão logística binária é uma forma especial de regressão em que a variável 

dependente é não métrica ou dicotômica (binária) e é utilizada quando o pesquisador está 

interessado em predizer e explicar o relacionamento entre um grupo de variáveis métricas 

independentes e uma variável binária dependente. Esta técnica estatística tem sido aplicada em 

situações nas quais se busca identificar o grupo ao qual algo ‒ seja objeto, pessoa, atitude, produto 

ou firma ‒ pertence, ou seja, a partir do modelo, predizer a qual grupo faz parte, através de suas 

respostas nas variáveis independentes (Cf. HAIR Jr., ANDERSON e TATHAM, 1995). 

Esta análise objetivou identificar os fatores (atitudes) que mais influenciam, ou não, a 

satisfação, os elementos inibidores e os incentivadores dos católicos frente à Igreja Católica. O 
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modelo de regressão logística forneceu também a razão de chances (odds ratio) de satisfação ou 

insatisfação, elementos inibidores ou não inibidores e elementos incentivadores ou não 

incentivadores, segundo a importância dada a cada fator analisado nos três constructos considerados 

(satisfação, elementos inibidores, elementos incentivadores).  

 

1.3 Análise de variância (ANOVA – one way) e teste  LSD – Least Significant Diference  

            (Mínima Diferença Significativa) 

 

É utilizada para examinar e determinar se existem diferenças estatisticamente significativas 

entre médias das mensurações de variáveis entre diversos grupos. Esta técnica procura determinar se 

diferenças observadas entre as médias de diversos grupos, ou amostras, podem ser atribuídas à 

variabilidade natural entre as médias de amostras de uma mesma população, ou se é razoável 

acreditar que as amostras vêm de populações que têm médias diferentes. A ANOVA examina a 

variabilidade das observações dentro de cada grupo e, também, a variabilidade entre as médias dos 

grupos. Com base nessas estimativas de variabilidade, pode-se tirar conclusões acerca das médias da 

população. Esta técnica testa a hipótese nula de que as médias das populações das amostras são 

iguais.  

O SPSS disponibiliza, para análise de variância, dois processos diferentes: ANOVA one way 

e ANOVA fatorial simples. A ANOVA one way é indicada quando uma variável é usada para 

classificar os casos entre os diferentes grupos. Quando duas, ou mais, variáveis são usadas para 

formar grupos, será requerido o segundo procedimento, ANOVA fatorial simples. Esse segundo 

procedimento não foi utilizado nesta tese, tendo a mesma recorrido ao primeiro procedimento, ou 

seja,  ANOVA one way.  

A ANOVA requer que cada grupo seja uma amostra aleatória de uma população normal e 

que, na população, as variâncias dos grupos sejam iguais. O primeiro requisito pode ser verificado 

através do processo de purificação dos dados do SPSS, podendo-se observar a forma da distribuição 

de cada grupo e determinar se esses seguem uma distribuição normal. O segundo requisito pode ser 

verificado pelo Teste de Levene, através de sua hipótese nula de que são homogêneas as variâncias. 

Nos resultados desse teste, observa-se o nível de significância: sendo ele menor que 0,05, deve-se 

rejeitar a hipótese nula e, caso contrário, pode-se aceitar as variâncias dos grupos como sendo 

iguais, segundo Norusis (Cf. 1993). 
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Com a comprovação da homogeneidade das variâncias dos grupos, fica autorizada a 

aplicação da ANOVA.  Esta análise divide a variabilidade observada na amostra em duas partes: a 

variabilidade das observações dentro dos grupos, ou seja, como as observações dentro de cada grupo 

variam em torno da média e a variabilidade entre as médias de cada um dos grupos estudados. Nesse 

caso, a hipótese nula a testar é que as médias da população dos grupos são iguais e os dados 

observados podem ser considerados como amostras de uma mesma população. O primeiro indicador 

a ser observado é o coeficiente F. Se a hipótese nula é verdadeira, esse coeficiente deve estar perto 

de 1. O outro indicador é o nível de significância observado: este é baseado no valor do coeficiente  

F e os graus de liberdade das duas médias ao quadrado (das médias entre os grupos e das médias 

dentro dos grupos). Se o nível de significância observado é menor que 0,05, deve-se rejeitar a 

hipótese nula e assumir que as médias da população dos grupos estudados são diferentes, sendo 

estas diferenças estatisticamente significativas (Cf. NORUSIS, 1993).  

Verificada a existência de diferenças entre as médias dos grupos pesquisados, podem ser 

determinadas quais as médias que diferem. Esse procedimento foi verificado por meio do teste LSD 

– Least Significant Diference, ou seja, Mínima Diferença Significativa, por meio de múltiplas 

comparações pareadas com os pares possíveis de grupos, obtendo, a partir disso, uma matriz que 

identifica os grupos com diferentes médias e quais são significativamente diferentes das outras, 

comparando todas as combinações possíveis dos grupos considerados, que, no caso desta tese, 

constituem-se se católicos frequentes à missa, católicos não praticantes e católicos de dupla 

pertença. 

 

1.4 Correlação bivariada (correlação de Pearson (r)) e coeficiente de determinação (r ² ) 

‘ 

A correlação bivariada mede a força da relação entre duas variáveis aleatórias através de um 

índice sumário. É o caso do coeficiente de correlação de Pearson (r), cujo maior valor absoluto é 

“1”. A obtenção de um coeficiente de valor “0” indica a inexistência de uma relação entre as 

variáveis. O  r  de Pearson  reflete a extensão em que cada sujeito amostral consegue obter o mesmo 

escore z em duas variáveis.  

Os coeficientes de  correlação oscilam entre  -1,00 e +1,00. Em termos de grau de 

associação, quanto mais próximo de 1,00 em ambos os sentidos (- ou +), maior a força da 

correlação. Uma correlação positiva indica que os respondentes que obtiveram escores altos na 

variável “X” tendem a obter escores também altos na variável “Y” e vice-versa. Quando há 
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correlação negativa, à medida que se obtêm escores altos na variável “X”, há a propensão de se 

obter escores baixos na variável “Y” e vice-versa (Cf. LEVIN, 1987; NORUSIS, 1993). 

Segundo Levin (1987), tais coeficientes de correlação oscilam entre  – 1,00 e  + 1,00 

conforme discriminado a seguir: 

 

- 1,00  .......................................................................correlação negativa perfeita 

    . 

    . 

- 0,95 ........................................................................correlação negativa forte 

    . 

    . 

- 0,50 ........................................................................correlação negativa moderada 

    . 

    . 

- 0,10 .......................................................................correlação negativa fraca 

    . 

    . 

- 0,00 .......................................................................ausência de correlação 

    . 

    . 

+ 0,10 ........................................................................correlação positiva fraca 

    . 

    . 

+ 0,50 ........................................................................correlação positiva moderada 

    . 

    . 

+ 0,95...........................................................................correlação positiva forte 

    . 

    . 

+ 1,00 ...........................................................................correlação positiva perfeita. 

 

 

 Assim, pode-se  determinar, de modo quantitativo, quão bem uma certa reta ou curva 

representa a relação entre as variáveis, mediante a observação direta do próprio diagrama de 

dispersão. Portanto, para tratar de modo quantitativo o problema da dispersão dos dados amostrais, 

em relação a retas ou curvas, é necessário estabelecer medidas de correlação (NORUSIS, 1993). 

Entende-se que duas variáveis podem ter uma forte associação e um coeficiente de correlação 

pequeno se a relação não é linear.   

Conforme Norusis (Cf. 1993), o coeficiente de correlação (r) indica o grau em que a variável 

é relativa à variação na outra. Isso também pode ser expresso em termos de decomposição da 

variação total, através do coeficiente de determinação (r ² ), que mede a proporção da variação numa 



 139 

variável que é explicada pela outra. Ambos os coeficientes, o de correlação ( r ) e o de determinação  

(r ² ), são mensurações simétricas de associação, ou seja, a correlação entre X e Y é a mesma que 

entre Y e X. Isso quer dizer que não é importante qual variável é considerada dependente e qual é 

independente e  que o intercâmbio das duas variáveis na fórmula não deve alterar os resultados.   

    

1.5 Coeficiente de variação (CV) 

 

O desvio-padrão demonstra a média dos desvios de cada observação em relação a média da 

amostra, ou seja, é uma medida absoluta da dispersão e apresenta as mesmas unidades de medida 

originais em que os dados foram coletados, entretanto, para a análise em pesquisa há a necessidade 

da comparação da dispersão de diversas distribuições que não possuem as mesmas médias ou que 

não estejam nas mesmas unidades de medida e, por isso, a análise não deve ser feita com os desvios-

padrões. Nesse sentido recorre-se ao Coeficiente de Variação (C.V) que permite efetuar essas 

comparações tornando mais confiável a análise.  

O Coeficiente de Variação (C.V.) reflete a variabilidade média relativa dos valores da 

distribuição para cada atitude em relação à média geral obtida para a mesma. Quanto maior o seu 

valor, maior a variabilidade dos dados, indicando opiniões mais diversas dos respondentes. Quanto 

menor o seu valor, mais concordantes e homogêneo são as avaliações atitudinais, podendo-se, assim, 

fazer uma análise mais adequada.  

O Coeficiente de Variação (C.V) aumenta à medida que o grau de concordância com a 

questão diminui. Assim sendo, percebe-se a existência de avaliações distintas em função da atitude 

analisada. O coeficiente de Variação é determinado pela divisão do desvio padrão pela média. 
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2 Resultados/leitura 

 

Os resultados são apresentados a seguir, por caracterização, análise consolidada (todos os 

respondentes) e por variação constatada por públicos considerados. Para as proporções, considerou-

se até 50% avaliação fraca, de 51 a 90% avaliação moderada, de 90% a 99% avaliação fortemente 

considerada e 100% a avaliação da variável é perfeita (média 5 para concordância total e 1 para 

discordância total - enunciado negativo, nulo). Quanto às proporções de 90%, se a tendência for para 

a média central, a avaliação é moderada, e se a tendência for para o extremo superior ou inferior 

(discordância) da escala, a avaliação da variável é fortemente considerada.  

 

2 .1 Caracterização – análise consolidada 

  

A tabela 1 apresenta o número da amostra por públicos considerados, sendo 33,3% católicos 

frequentes à missa, 33,3% católicos não praticantes e 33,3% católicos de dupla pertença. 

 

Tabela 1 

Amostras abordada e utilizada por público  

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido 

% 

acumulado 

     

Católico frequente a 

missa 

50 33,3 33,3 33,3 

Católico não praticante 50 33,3 33,3 66,7 

Católico de dupla 

pertença 

50 33,3 33,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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Gráfico 1 – Público 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 2 representa, através de uma análise univariada, o número da amostra por sexo, 

sendo 62,7% feminino e 37,3% masculino. 

 

Tabela 2  

Sexo 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido 

% 

acumulado 

     

Feminino 94 62,7 62,7 64,7 

Masculino 56 37,3 37,3 37,3 

Total 150 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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Gráfico 2 – Sexo 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 3 demonstra que 54,0 % dos respondentes têm entre 19 a 29 anos, representando a 

maior porcentagem absoluta. A faixa de idade entre 30 a 44 anos corresponde a 26,7 % dos 

respondentes. A faixa de idade entre 45 a 59 anos corresponde a 16,7 % dos entrevistados e acima 

de 59 anos são representados 2,7 % dos entrevistados. 

 

Tabela 3 

 Idade dos entrevistados 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido 

% 

acumulado 

     

De 19 a 29 81 54,0 54,0 54,0 

30 a 44 anos 40 26,7 26,7 80,7 

45 a 59 anos 25 16,7 16,7 97,4 

Acima de 59 anos 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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Gráfico 3 – Idade dos entrevistados 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 4 indica que 57,3 % dos respondentes são solteiros, 26 % casados, 12 % divorciados 

ou separados e 4,7 % viúvos.  

 

Tabela 4 

 Estado civil 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido 

% 

acumulado 

     

Solteiro (a) 86 57,3 57,3 57,3 

Casado (a) ou vive junto 39 26,0 26,0 83,3 

Divorciado (a) ou 

separado 
18 12,0 12,0 95,3 

Viúvo (a) 7 4,7 4,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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Gráfico 4 – Estado civil dos entrevistados 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 5 evidencia que a maior parte dos respondentes, 62 %, não possui filhos enquanto 

que 38 % possuem. 

 

Tabela 5 

Tem filhos? 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido 

% 

acumulado 

     

Não 93 62,0 62,0 62,0 

Sim 57 38,0 38,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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Gráfico 5 – Tem filhos? 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Considerando a amostra utilizada, 14% têm um filho, 18,7% possuem dois a três filhos, 2,7% 

estão na faixa de quatro a cinco filhos, 2,7% possuem mais de cinco filhos e 62% não possuem 

nenhum filho, conforme a tabela 6. 

 

Tabela 6 

Quantidade de filhos 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido 

% 

acumulado 

     

1 filho 21 14,0 14,0 14,0 

2 a 3 filhos 28 18,7 18,7 32,7 

4 a 5 filhos 4 2,7 2,7 35,4 

+ 5 filhos 4 2,7 2,7 38,0 

Nenhum filho 93 62,0 62,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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Gráfico 6 – Quantidade de filhos  

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 7 demonstra que nenhum dos respondentes é analfabeto ou possui o primário 

incompleto, 2,7% possuem o primário completo ou ginasial incompleto, 4% têm o ginasial completo 

ou o colegial incompleto, 50% têm o colegial completo ou o superior incompleto e 43,3% possuem 

o superior completo. 
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Tabela 7 

Grau de instrução 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido 

% 

acumulado 

     

Analfabeto/Primário incompleto - - - - 

     

Primário completo/Ginasial 

incompleto 
4 2,7 2,7 2,7 

     

Ginasial completo/Colegial 

incompleto 
6 4,0 4,0 6,7 

 

Colegial completo/superior 

incompleto 

75 50,0 50,0 56,7 

     

Superior completo 65 43,3 43,3 100,0 

     

Total 150 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 7 – Grau de instrução  

 

FONTE: Dados da pesquisa 
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A tabela 8 indica que 18,7% dos respondentes pesquisados estão situados, de acordo com a 

classificação socioeconômica – critério ABIPEME ‒ nas classes A (alta) e B (média alta), 15,3% na 

classe C (média) e 66% nas classes D (média baixa) e E (baixa). 

 

Tabela 8 

Amostra utilizada por classe socioeconômica 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido 

% 

acumulado 

     

AB 28 18,7 18,7 18,7 

C 23 15,3 15,3 34,00 

DE 99 66,0 66,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 8 – Classe socioeconômica  

 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.2 Construto consolidado de Satisfação Geral: atitudes associadas à Satisfação Geral 

 

Esta subseção apresenta os dados descritivos e análise do construto “satisfação geral”. O 

resultado apresentado pela tabela 9 registra a estatística da média e desvio-padrão para cada uma das 

15 variáveis que compõem o bloco 2 (questionário) do construto da pesquisa. Para os enunciados 

afirmativos, a média de referência para a concordância total é 5 (cinco). Para as avaliações de 

enunciados negativos, a média de referência para a discordância total é 1 (um). Para os percentuais 

(%) verificados nas questões de 10 a 50%, a avaliação é fracamente percebida, acima de 50% até 

95%, a avaliação é moderada, de 95% a 99%, a avaliação é fortemente percebida e 100%, a 

avaliação da variável é perfeita (média 5 para concordância total e 1 para os enunciados negativos ‒ 

discordância total). 

Os valores médios variam entre 4,2 e 1,5, sendo a média das médias igual a 3,05. A média 

das médias é o índice de posicionamento, e a média máxima que se pode obter com concordância 

total é 5 e com a discordância total é 1. Sendo as variáveis mensuradas numa escala intervalar de 5 

pontos, os valores médios apresentam forte concentração em torno do valor 3 (7 características), 

sendo que 6 características obtiveram médias inferiores a 3. Entre as variáveis com menor média, 

destacam-se: “Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja” – discordância (1,5), “Eu 

nunca recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” – discordância (1,5) e “Não estou feliz 

por ser desta Igreja” – discordância (1,6). Percebe-se pelas médias uma tendência de discordância 

parcial dos católicos em relação a essas variáveis.       

                 Ainda conforme a tabela 9, dentre as variáveis com maior média, destacam-se: “Eu 

recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” (4,2), “Ser membro desta Igreja tem sido uma 

boa experiência” (4,0), “Esta Igreja é uma das melhores que pude escolher” (3,9), “Estou satisfeito 

com minha decisão de escolher esta Igreja” (3,9) e “Eu tenho realmente gostado desta Igreja” (3,9).  

A média máxima que se pode obter com a escala considerada quando todos são concordantes, é 5. 

Portanto, apenas a experiência de ser católico obteve a média mais próxima do índice da média 

máxima. Pela média, essas variáveis indicam uma relativa concordância parcial, estando um pouco 

acima do índice de posicionamento, que é 3,05.  
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Tabela 9 

Valores médios dos graus de importância das atitudes de satisfação geral 

Atitudes em relação à satisfação geral 
Média de 

importância 
Desvio Padrão 

01 Eu recomendaria aos amigos para serem da minha 

Igreja 
4,2 1,0 

02 Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência 4,0 1,0 

03 Esta Igreja é uma das melhores que pude escolher 3,9 1,1 

04 Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta 

Igreja 
3,9 1,1 

05 Eu tenho realmente gostado desta Igreja 3,9 1,1 

06 Esta Igreja é exatamente o que necessito 3,8 1,1 

07 Minha escolha por esta Igreja foi a mais sensata 3,8 1,1 

08 Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher e ser 

desta Igreja 
3,8 1,1 

09 Estou sempre satisfeito quando lembro da minha Igreja 3,4 1,3 

10 Às vezes, tenho dúvida sobre se devo continuar nesta 

Igreja 
2,3 1,4 

11 Esta Igreja não tem me realizado (funcionado) tão bem 

como pensei 
2,2 1,2 

12 Se eu pudesse escolheria outra Igreja ou religião 1,9 1,2 

13 Não estou feliz por ser desta Igreja 1,6 1,0 

14 Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja 1,5 0,9 

15 Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da 

minha Igreja 
1,5 0,9 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 10, a seguir, apresenta as atitudes avaliadas indicando a distribuição dos valores 

(%), e os coeficientes de variações (%). Os resultados da tabela.10 demonstram que o coeficiente de 

variação (C.V) aumenta à medida que o grau de concordância com a questão diminui. Nesse sentido, 

percebe-se a existência de avaliações distintas em função da atitude analisada. 

Considerando as estatísticas descritivas apresentada na tabela 10 para análise e interpretação 

das atitudes associadas a avaliação de “satisfação geral “ destaca-se que, os níveis de concordância 

mais elevados, indicando avaliações mais homogêneas com menor coeficiente de variação 

correspondem as variáveis: “Eu recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” - C.V. =  

23,81 e  “Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência” - C.V. =  25,00,..  



 151 

Os percentuais de concordância total para a variável “Eu recomendaria aos amigos para 

serem da minha Igreja” - C.V. =  23,81 é de 46,7%, a concordância parcial é de 31,3% e os 

indiferentes, 16,7%%. A maioria de concordância dos católicos é relativa, não tendo os católicos, 

em sua maioria absoluta (mais de 50%), recomendando aos amigos para serem da Igreja Católica. 

Essa variável (questão 14 do construto “satisfação geral” no questionário), indica, na escala de 

avaliação do construto, o conceito relativo de lealdade, uma das variáveis (lealdade parcial)  que 

mensura a lealdade. Para medir a lealdade, deve-se considerar a avaliação das questões 13 (“Estou 

sempre satisfeito quando lembro da minha Igreja”), 14 (“Eu recomendaria aos amigos para serem da 

minha Igreja”) e 15 (“Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja”), após a 

inversão dos escores da questão com enunciado negativo (nulo). A lealdade é considerada com a 

proporção acima de 90%. Pela análise parcial de lealdade (questão 14), considerando que o católico 

pode ser leal, não leal e pode também apresentar lealdade espúria, esse resultado indica lealdade 

espúria.  

A avaliação da lealdade total (questões 13, 14 e 15), indica: para a variável “Estou sempre 

satisfeito quando lembro da minha Igreja” - CV = 38,24, concordância total 26%, concordância 

parcial 28,7%, indiferença 16,7%, discordância parcial 18% e discordância total 10,7%. Avaliação 

fraca para concordância; “Eu recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” - CV = 23,81,  

concordância total 46,7%, concordância parcial 31,3%, indiferença 16,7%, discordância parcial 

3,3% e discordância total 2%. Avaliação fraca para concordância; “Eu nunca recomendaria aos 

amigos para serem da minha Igreja”, discordância - CV = 60, concordância total 1,3%, concordância 

parcial 1,3%, indiferença 12,7%, discordância parcial 14% e discordância total 70,7%. Avaliação 

moderada para discordância. Os achados para a lealdade total, indica lealdade espúria dos católicos. 

Considera-se no marketing a lealdade influenciada por aspectos relacionados, ao componente 

cognitivo e afetivo. O consumidor leal (fiel) é aquele que toda Igreja espera alcançar. pois ele 

frequenta a Igreja regularmente, recomenda a Igreja a outras pessoas e é imunes às estratégias de 

marketing das Igreja concorrentes. O consumidor não leal, é aquele que tem fraco comportamento e 

atitudes em relação à Igreja. Ele pode basear suas escolhas em fatores abrangentes, incluindo escolhas de 

última hora, e age, muitas vezes, por conveniência. O consumidor que apresentam lealdade espúria é 

aquele que pode ter atitudes, aparentemente, positivas em direção a uma Igreja específica e, as vezes, 

freqüenta outra religião, sendo suscetíveis a isso.  

Para Boone e Kurtz (Cf. 1998), a mudança de atitude ocorre, frequentemente, quando são 

introduzidas contradições entre os três componentes atitudinais. As mais comuns resultam de 
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mudanças no componente cognitivo de uma atitude, como resultado de uma informação nova. O 

componente afetivo e, principalmente, o cognitivo podem ser alterados pelo relato do uso de novos 

bens ou serviços com agradáveis consequências para o usuário.  

Para a variável “Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência” - C.V.= 25,00, tem-

se o coeficiente de variação indicando opiniões mais concordantes e avaliações mais homogêneas, 

demonstrando um percentual de concordância total de 43,3%, concordância parcial de 25,3% e 

indiferença de 24,7%, conforme indica a tabela 10. Essa variável é definida no conceito relativo da 

escala de Oliver (Cf. 1997), como avaliação da escolha (resultados). Avaliação fracamente 

considerada para concordância. A escolha e o resultado da experiência de ser membro da Igreja 

Católica, apresentou uma expectativa de satisfação negativamente desconfirmada (quando o 

desempenho do bem (Igreja) ou serviço está abaixo do esperado), considerando o construto baseado 

no paradigma da desconfirmação, de Churchil e Suprenant (Cf. 1982).  

É importante destacar, também, outras variáveis, como a variável “Estou satisfeito com 

minha decisão de escolher esta Igreja” - CV =  28,21, que representa o conceito relativo de 

satisfação na escala de Oliver (Cf. 1997), adaptada para esta pesquisa. A concordância total com a 

satisfação representa 40,7%, não indicando a maioria absoluta, a concordância parcial representa 

24% e a indiferença, 27,3%. Avaliação fracamente considerada para concordância total. Portanto, a 

satisfação dos católicos foi negativamente desconfirmada, com o desempenho da Igreja estando 

abaixo do esperado.  

Em relação à variável “Eu tenho realmente gostado desta Igreja” - CV =  28,21, a mesma é 

definida, no conceito relativo à escala de satisfação de Oliver (Cf. 1997), como afetividade positiva. 

Dentre os católicos, 39,3% concordam totalmente, que gostam da Igreja Católica, 28% concordam 

parcialmente, 22% são indiferentes, 8,% discordam parcialmente e 2,7% discordam totalmente. 

Avaliação fracamente percebida para concordância. Os católicos, em sua maioria absoluta, não estão 

tendo uma afetividade positiva com a Igreja.  

A afetividade positiva é abordada pelos autores Kotler e Armstrong (Cf. 1993) e Boone e 

Kurtz (Cf. 1998), que analisam o comportamento do consumidor, enfatizando que o mesmo é 

influenciado, principalmente, pelos fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Esta variável 

está dentro do componente afetivo, que representa os sentimentos de uma pessoa sobre o objeto de 

atitude.  

Assim, a afetividade positiva pertence ao fator psicológico, que inclui motivação, percepção, 

aprendizado (mudanças no comportamento de um indivíduo, que surgem a partir de suas 
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experiências), crenças (pensamento descritivo que uma pessoa tem sobre algo e podem estar 

baseadas em conhecimentos reais, opinião ou fé) e atitudes (avaliações cognitivas e emocionais e 

tendências relativamente consistentes de uma pessoa para com um objeto ou idéia) como as 

variáveis que podem influenciar as escolhas e tomada de decisão de uma pessoa.  

Considerando a tabela 10, para as avaliações com os níveis de concordância da amostra, 

indicando coeficiente de variação maior, com avaliações distintas e opiniões mais diversas, pode-se 

destacar: “Se eu pudesse escolheria outra Igreja ou religião” (discordância) - C.V. = 63,16 ; “Não 

estou feliz por ser desta Igreja” (discordância) - C.V = 62,5; “Às vezes tenho dúvida sobre se devo 

continuar nesta Igreja” (discordância) – C.V. = 60,87.  

Para a variável “Se eu pudesse escolheria outra Igreja ou religião” (discordância) – C.V. = 

63,16, os católicos discordam totalmente, em sua maioria absoluta (56%), 12,7% discordam 

parcialmente, os indiferentes representam 16,7% e a concordância parcial 11,3%. Essa variável 

indica, na definição da escala de avaliação de Oliver (Cf. 1997), o conceito relativo de  

arrependimento. Os achados, indicam uma avaliação moderada para discordância em relação ao 

arrependimento, porém, tendendo para uma avaliação fracamente percebida. Essa variável deve ser 

observada 

A avaliação de arrependimento, considerando o paradigma da desconfirmação, indica, 

moderadamente, para discordância, uma expectativa confirmada (quando o desempenho do bem ou 

serviço está de acordo com o esperado). Conforme  Churchil e Suprenant (Cf. 1982), as expectativas 

são crenças acerca dos atributos ou desempenho de um produto ou serviço num momento futuro, 

que refletem, ainda, um resultado antecipado.  

Já a variável “Não estou feliz por ser desta Igreja” (discordância) – C.V = 62,5% –  

apresentou um percentual de discordância total de 70%, discordância parcial de 12%, indiferença de 

10% e 6% de concordância parcial, conforme especificado na tabela.10. O conceito relativo desta 

variável é definido como afetividade negativa. Avaliação moderada para discordância. A afetividade 

negativa encontra-se no componente afetivo.  

Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995), afirmam que o componente afetivo representa os 

sentimentos de uma pessoa sobre o objeto de atitude. A mudança de atitude ocorre freqüentemente 

quando são introduzidas contradições entre os três componentes atitudinais (cognitivo, afetivo, 

conativo) (Cf. BOONE e KURTZ, 1998).  

Já a variável “Às vezes tenho dúvida sobre se devo continuar nesta Igreja” - C.V. = 60,87, 

com o coeficiente de variação indicando variabilidade dos dados e opiniões diversas, apresentou 
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entre os católicos pesquisados, discordância total de 46%, discordância parcial de 12,7%, 

indiferentes 14% e concordância parcial 21,3%. O conceito relativo desta variável (adaptado para 

esta pesquisa) é definido na escala de Oliver (Cf. 1997), como dissonância cognitiva. A dissonância 

cognitiva pode ser considerada na Igreja Católica, com a discordância fracamente manifestada. 

A teoria da dissonância cognitiva baseia-se na premissa de que a pessoa se esforça para 

manter a coerência entre suas cognições (convicções e opiniões). Sendo assim, quando uma pessoa 

tem uma crença sobre algo e age diferente do que acredita, ocorre uma situação de dissonância. A 

dissonância é a contradição e uma das principais fontes de inconsistência no comportamento. 

Conforme Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995), o componente cognitivo (convicções) e o 

afetivo (sentimentos) são conceitualizados como determinantes de atitude, sendo a  atitude uma 

avaliação total de uma alternativa, ordenada do positivo ao negativo. O componente cognitivo de 

uma atitude é, significativamente, influenciado pelas convicções, sendo o elemento cognitivo uma 

convicção que o indivíduo tem sobre si mesmo e o ambiente, ou seja, segundo Engel, Blackwell e 

Miniard (Cf. 1995), está no componente cognitivo o conhecimento de uma pessoa e suas convicções 

sobre algum objeto de atitude. Entende-se que estão mudando as convicções dos católicos.  

É importante observar que os outros elementos do construto “satisfação geral”, também, 

merecem destaque, em função da variabilidade do coeficiente de variação, conforme especificado na 

tabela 10.  

Considerando as proporções (%), as variáveis de maior concordância (discordância – 

enunciado nulo) para as atitudes do construto de satisfação geral foram: lealdade (parcial) – “Eu 

nunca recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” (discordância), avaliação moderada; 

afetividade negativa – “Não estou feliz por ser desta Igreja”, avaliação moderada; atribuição de 

fracasso ‒ “Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja” (discordância), avaliação 

moderada; avaliação de escolha (resultados) ‒ “Ser membro desta Igreja tem sido uma boa 

experiência”, avaliação fraca. Os resultados indicam uma média de 3,05 (M = 3,05) da avaliação 

global do construto de satisfação geral.  

Considerando o coeficiente de variação e as proporções, tem-se, uma avaliação de satisfação 

geral, fracamente percebida. Segundo Churchil e Suprenant (1982), a satisfação do consumidor é o 

resultado mais importante da atividade mercadológica.  

Os construtos que utilizam variáveis baseadas no paradigma da desconfirmação, sustenta que 

a satisfação é relativa à medida e direção da experiência desse modelo, esse sendo relativo às 

expectativas iniciais do consumidor.  
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Assim, as expectativas de satisfação do consumidor são: 

a)  confirmadas: quando o desempenho do bem ou serviço está de acordo com o esperado; 

b) negativamente desconfirmada: quando o desempenho do bem ou serviço está abaixo do 

esperado, o que significa  insatisfação; 

c) positivamente desconfirmado: quando o desempenho do bem ou serviço está acima do 

esperado. 

 

Portanto, a satisfação geral dos católicos foi negativamente desconfirmada, com o 

desempenho da Igreja Católica estando abaixo do esperado para gerar satisfação na maioria absoluta 

dos católicos. Entende-se que, os agentes causais que resultam satisfação/insatisfação são de 

naturezas de influências cognitivas e afetivas. Churchil e Suprenant (Cf. 1982) afirmam que a 

desconfirmação surge da discrepância entre expectativas prévias e o desempenho atual. 

Conforme Oliver (Cf. 1997), a satisfação é uma parte do processo de consumo e de escolha 

que resulta de uma avaliação emocional e de uma avaliação cognitiva. O consumidor pode, 

alternativamente, enfatizar o componente cognitivo ou o componente afetivo dos resultados de um 

bem (no caso desta tese Igreja) ou serviço.  

Assim, quando se enfatiza o grau de prazer a satisfação está mais relacionado com o 

componente afetivo, e quando se relaciona com o conhecimento proporcionado com um bem 

(Igreja) ou serviço em vez do orgulho de possuí-lo ou de pertencer a algo, está  relacionado com o 

componente de uma satisfação cognitivamente orientada.  

Em termos de marketing, percebe-se que a estratégia da Igreja Católica está mais orientada 

para o produto quando deveria também e, fundamentalmente, utilizar a estratégia de orientação para 

o cliente (fiel).  
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Tabela 10 

Distribuição dos valores das atitudes associados à satisfação geral 

Atitudes em relação à satisfação geral 

 Concordância (%) 

 Discordo  Concordo 

C.V Tot. Parc. Ind. Parc. Tot. 

        

01 Esta igreja é uma das melhores que pude escolher 28,21 6,0 4,7 18,7 33,3 37,3 

02 Esta Igreja é exatamente o que necessito 28,95 2,0 10,0 27,3 26,0 34,7 

03 Esta Igreja não tem me realizado (funcionado) tão bem 

como pensei 

54,55 42,7 18,7 20,7 16,7 1,3 

04 Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta 

Igreja 

28,21 3,3 4,7 27,3 24,0 40,7 

05 Às vezes tenho dúvida sobre se devo continuar nesta 

Igreja 

60,87 46,0 12,7 14,0 21,3 6,0 

06 Minha escolha por esta Igreja foi a mais sensata 28,95 3,3 8,0 29,3 22,0 37,3 

07 Se eu pudesse escolheria outra Igreja ou religião 63,16 56,0 12,7 16,7 11,3 3,3 

08 Eu tenho realmente gostado desta Igreja 28,21 2,7 8,0 22,0 28,0 39,3 

09 Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja 60,00 70,7 10,0 14,0 4,7 0,7 

10 Não estou feliz por ser desta Igreja 62,50 70,0 12,0 10,0 6,0 2,0 

11 Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência 25,00 2,7 4,0 24,7 25,3 43,3 

12 Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher e ser 

desta Igreja 

28,95 2,7 7,3 34,0 17,3 38,7 

13 Estou sempre satisfeito quando lembro da minha igreja 38,24 10,7 18,0 16,7 28,7 26,0 

14 Eu recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja 23,81 2,0 3,3 16,7 31,3 46,7 

15 Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da minha 

Igreja 

60,00 70,7 14,0 12,7 1,3 1,3 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.2.1 Análise Multivariada Análise Fatorial – Satisfação Geral 

 

O objetivo da técnica de analise fatorial é substituir o conjunto inicial de variáveis por outro 

de menor número de fatores, de modo a levantar as dimensões latentes  nas variáveis do construto 

considerado de satisfação geral, visando a dar uma interpretação mais compreensível segundo 

direções comuns. Para submeter os dados da amostra a uma análise fatorial é necessário, conforme 

Aaker, Kumar e Day (Cf. 2001), .Mattar (Cf. 2008) dentre outros, três passos: (1) Cálculo das 

correlações entre as variáveis. As variáveis devem ser correlacionadas duas a duas; (2) Extração 

inicial dos fatores. O objetivo da extração dos fatores é encontrar um conjunto de fatores que 

formem uma combinação linear das variáveis na matriz de correlações; (3) Rotação da matriz. A 

rotação de uma matriz é necessária para prover maior distinção das relações encontradas. 

Para realizar a análise fatorial, devem ser examinadas algumas premissas sobre a natureza 

dos dados. A primeira diz respeito à natureza métrica das medidas, sugerindo que o pesquisador 

analise a distribuição de frequência de suas variáveis. Para isso pode-se utilizar o Kaizer-Meyer-

Olkin Mesaure of Sampling Adequacy (KMO). O KMO próximo a 1 indica perfeita adequação dos 

dados para a análise fatorial. Outro teste que deve ser aplicado à análise fatorial é o Cronbach’s 

Alpha, que mede a consistência, ou confiabilidade, do fator gerado em torno das suas variáveis, 

sendo o resultado mais satisfatório quanto mais o valor for próximo a 1. 

Os resultados da análise fatorial realizados nesta pesquisa no construto satisfação geral 

indicam que os dados para análise têm ajuste de adequação dos dados de 91%, em uma escala de 0 a 

100%, ou seja, KMO = 0,915. Em relação à análise de confiabilidade, o teste de Cronbach’s Alpha 

(= 0,76) indica um nível de 76%, ou seja, suas medidas concordariam em 76% das vezes. Portanto, 

os dados têm ajuste de adequação e de confiabilidade para a analise fatorial. 

Conforme a matriz de correlações a seguir, a análise indica que os maiores coeficientes de 

correlação estão entre as variáveis S12 = atribuição de sucesso (0,778), S11 = avaliação da 

escolha/resultado (0,769) e S8 = afetividade positiva (0,766). A variável S12: “Estou seguro de ter 

feito a coisa certa ao escolher e ser desta Igreja” = atribuição de sucesso (0,778) está correlacionada 

com a variável S4: “Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta Igreja” = satisfação, 

indicando, portanto, uma correlação positiva moderada. A variável S11: “Ser membro desta Igreja 

tem sido uma boa experiência” = avaliação da escolha/resultado (0,769) também está correlacionada 

com a variável S4: “Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta Igreja” = satisfação. 

Portanto, a avaliação da escolha (resultado) com a satisfação apresenta, também, uma correlação 



 158 

positiva moderada. Para a variável S8: “Eu tenho realmente gostado desta Igreja” = afetividade 

positiva (0,766), tem-se a mesma correlacionada com a variável S6: “Minha escolha por esta Igreja 

foi a mais sensata” = atribuição de sucesso. A afetividade positiva, também, apresenta uma 

correlação positiva moderada com a atribuição de sucesso. 
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Correlação matricial entre os fatores-chave de retenção das varáveis satisfação geral 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

S1 1,000               

S2 0,746 1,000              

S3 -0,459 -0,636 1,000             

S4 0,641 0,729 -0,689 1,000            

S5 -0,415 -0,540 0,646 -0,547 1,000           

S6 0,456 0,700 -0,684 0,742 -0,660 1,000          

S7 -0,509 -0,543 0,616 -0,654 0,674 -0,602 1,000         

S8 0,600 0,756 -0,743 0,723 -0,576 0,766 -0,582 1,000        

S9 -0,368 -0,385 0,494 -0,447 0,443 -0,488 0,434 -0,435 1,000       

S10 -0,499 -0,434 0,368 -0,338 0,302 -0,299 0,370 -0,315 0,592 1,000      

S11 0,677 0,623 -0,622 0,769 -0,479 0,669 -0,654 0,690 -0,532 -0,511 1,000     

S12 0,589 0,713 -0,600 0,778 -0,597 0,737 -0,623 0,708 -0,391 -0,403 0,705 1,000    

S13 0,521 0,621 -0,627 0,674 -0,468 0,669 -0,524 0,651 -0,378 -0,314 0,717 0,721 1,000   

S14 0,654 0,670 -0,589 0,720 -0,511 0,638 -0,586 0,681 -0,415 -0,478 0,713 0,758 0,605 1,000  

S15 -0,326 -0,311 0,378 -0,420 0,269 0,337 0,317 -0,373 0,304 0,323 -0,416 -0,397 -0,281 -0,538 1,000 

Determinante = 2,874E-6 
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S1 = Esta Igreja é uma das melhores que já pude escolher – Avaliação de desempenho geral e qualidade; S2 = Esta 

Igreja é exatamente o que necessito – Realização de necessidades; S3 = Esta Igreja não tem me realizado (funcionado) 

tão bem como pensei que faria – Desconfirmação de expectativa; S4 = Estou satisfeito com minha decisão de escolher 

esta Igreja – Satisfação; S5 = Às vezes tenho dúvidas sobre se devo continuar nesta Igreja – Dissonância cognitiva 

(dúvida sobre continuar na Igreja); S6 = Minha escolha por esta Igreja foi a mais sensata – Atribuição de sucesso; S7 = 

Se eu pudesse, escolheria outra Igreja ou religião – Arrependimento; S8 = Eu tenho realmente gostado desta Igreja – 

Afetividade positiva (gostar de frequentar a Igreja); S9 = Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja – 

Atribuição de fracasso (remorso por escolher a igreja) - Discordância; S10 = Não estou feliz por ser desta Igreja – 

Afetividade negativa - Discordância; S11 = Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência – Avaliação da 

escolha (resultado); S12 = Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher e ser desta Igreja – Atribuição de sucesso 

(escolheu a Igreja certa); S13 = Estou sempre satisfeito quando lembro da minha Igreja – Lealdade; S14 = Eu 

recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja – Lealdade; e S15 = Eu nunca recomendaria aos amigos para 

serem da minha Igreja – Lealdade (discordância). 

  

Após o cálculo das correlações entre as variáveis, apresentamos a extração dos componentes 

principais.   
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Extração dos componentes principais: 

 

Tabela 11 

Eigenvalues dos fatores obtidos – satisfação geral 

Fator 
Valores Característicos 

(Eigenvalue) 
% da variância % acumulado 

    

1 8,865 59,103 59,103 

2 1,149 7,659 66,762 

3 0,912 6,077 72,839 

4 0,800 5,331 78,170 

5 0,589 3,928 82,098 

6 0,513 3,422 58,520 

7 0,407 2,715 88,235 

8 0,365 2,434 90,669 

9 0,296 1,947 92,616 

10 0,250 1,664 94,280 

11 0,240 1,603 95,883 

12 0,211 4,405 97,288 

13 0,177 1,183 98,471 

14 0,119 0,790 99,261 

15 0,111 0,739 100,000 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A análise fatorial efetuada permitiu identificar a existência de duas dimensões de atributos 

considerados importantes na avaliação de satisfação geral. O critério utilizado para adoção do 

número de fatores para a construção do modelo foi o critério de Kaiser (Cf. HAIR et al.,1998), que 

estabelece que somente devem ser retidos para o modelo final os componentes com eigenvalues 

(autovalor) superiores a 1. Portanto, conforme a tabela 11, foram retidos dois componentes 

principais. Esses fatores explicam, em conjunto, 66,76% das variâncias das medidas originais, o que 

reforça o resultado de que a solução obtida é adequada para descrever o conjunto de variáveis. Os 

fatores encontrados foram definidos assim: 

- Fator 1 = Afetividade 

- Fator 2 = Arrependimento 
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A tabela 12 apresenta a dimensionalidade dos atributos e as cargas fatoriais de cada variável, 

em seu respectivo fator. Utilizou-se, para a rotação da matriz fatorial, a rotação ortogonal, que busca 

minimizar o número de variáveis com altas cargas num fator (varimax normalizada). É importante 

destacar que as duas dimensões avaliaram atributos considerados importantes para a satisfação geral 

dos consumidores católicos.  

Constata-se que o primeiro fator (F1) subjacente ao conjunto de satisfação geral é, 

significativamente, representado por 4 (quatro) variáveis originais: satisfação; atribuição de sucesso 

(a); afetividade positiva; e atribuição de sucesso (b). Analisando esse resultado, concluiu-se que esse 

fator se refere à Afetividade, o que pode ser interpretado, também, como a acolhida dos católicos 

pela Igreja. O segundo fator (F2) é explicado por 2 (duas) variáveis: atribuição de fracasso, e 

afetividade negativa. Esses resultados sugerem o Arrependimento. O arrependimento está 

relacionado à percepção da maioria dos católicos de ser da Igreja e estar feliz por pertencer à Igreja 

Católica.  

Fator de Carga com rotação – Varimax Normalizada: 

 

Tabela 12 

Cargas fatoriais das variáveis agrupadas por fator na análise de satisfação geral 

Fator e explicação da 

variância (%) 
Variável Carga Fatorial 

   

F1: Afetividade 

59,103% 

Estou satisfeito com a minha decisão de escolher esta 

igreja 
0,827 

Minha escolha por esta Igreja foi a mais sensata 0,851 

Eu tenho realmente gostado desta Igreja 0,841 

Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher ser 

desta Igreja 
0,814 

F2: Arrependimento 

7,659% 

Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja -0,717 

Não estou feliz por ser desta Igreja -0,890 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.2.2 Análise de regressão logística binária – Satisfação Geral 

 

A regressão logística é uma forma especial de regressão em que a variável dependente é não 

métrica ou dicotômica (binária) e é utilizada quando o pesquisador está interessado em predizer e 

explicar o relacionamento entre um grupo de variáveis métricas independentes e uma variável 

binária dependente. Essa técnica estatística tem sido aplicada em situações nas quais se busca 

identificar o grupo ao qual um objeto ( pessoa/atitudes, produto ou firma) pertence, ou seja, a partir 

do modelo, predizer a qual grupo faz parte, através de suas respostas nas variáveis independentes 

(Cf. HAIR et al., 1995). O modelo de regressão logística forneceu também a razão de chances (odds 

ratio) de satisfação ou insatisfação, segundo a importância dada a cada fator analisado no construto 

de satisfação geral. Esta análise objetivou identificar os fatores (atitudes) que mais influenciam, ou 

não, a satisfação. 

Nesta pesquisa, a variável dependente é a avaliação dos que estão, e dos que não estão, tendo 

satisfação em função das médias das médias das características dos graus de importância das 

atitudes de satisfação. Dessa forma, os respondentes que tiveram uma média nos escores de suas 

respostas, no construto de satisfação (15 questões), abaixo da média dos valores médios dos graus de 

importância das características de satisfação, correspondem na variável dependente (binária) = 0, ou 

seja, insatisfeitos, e os que ficaram igual ou acima dessa média correspondem na variável 

dependente (binária) = 1, ou seja, com atitudes (avaliações) de satisfação.  

As variáveis independentes utilizadas foram as variáveis das respectivas dimensões 

(principais fatores), determinadas pela análise fatorial do construto de satisfação geral. Assim, a 

variável dicotômica dependente é a satisfação geral e as variáveis independentes são as médias dos 

escores das variáveis que compõem cada dimensão definidas em função dos fatores, ou seja,  

Afetividade e Arrependimento, conforme apresentado anteriormente. É importante destacar que 

foram geradas duas alternativas: 

a) com a utilização dos escores fatoriais;  

b) com a média das variáveis que compõe cada fator.  

: 

Como a aplicação da técnica que apresentou melhores resultados e melhor ajuste do modelo 

foi a opção b, optou-se por essa análise. A tabela 13, a seguir, apresenta os fatores bem como os 

coeficientes resultantes da regressão logística. 
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Tabela 13 

Influência dos fatores de satisfação geral 

Variável 

Independente 

B 

Coeficiente de  

Regressão 

Logística 

Estatística de 

Wald 

Nível de 

Significância 

Exp (B) 

(razão de 

chances) 

     

F1: Afetividade 2,217 4,868 0,027 9,178 

F2: Arrependimento 0,540 1,846 0,174 1,717 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A análise da tabela 13 deve ser compreendida considerando que os coeficientes de regressão 

logística positivos estão relacionados aos fatores que aumentam a probabilidade de satisfação dos 

católicos em termos consolidados (todos os respondentes) em função da satisfação geral e, quando 

ocorre coeficientes de regressão logística negativos, esses diminuem esta probabilidade de 

satisfação. Assim, a análise permite verificar que o fator F1 – Afetividade (Wald = 4,868; p <0,03) ‒ 

influencia mais a satisfação geral dos católicos. Segue-se que o fator F2 – Arrependimento (Wald = 

1,846; p < 0,2) ‒ também influencia, pela discordância com a questão, mas influencia menos a 

satisfação geral dos católicos, embora, é importante destacar,  também aumente a probabilidade de 

satisfação. 

Como o modelo logístico auxilia a interpretação dos fatores, tem-se que o valor exponencial 

do coeficiente logístico (B) compara a probabilidade de o evento ocorrer com a probabilidade desse 

evento não ocorrer e representa o percentual de mudança na chance de satisfação com a Igreja 

Católica em relação a não satisfação ou insatisfação com a mesma. Assim, os católicos que atribuem 

maior importância ao fator 1 ‒ Afetividade (F1) ‒ têm 9,178 vezes mais chances de estarem 

satisfeitos com a Igreja Católica, enquanto que os que atribuem mais importância à dimensão 

Arrependimento  (F2) têm, apenas, 1,717 vezes mais chances de estarem também satisfeitos em 

função da avaliação de satisfação geral, considerando a discordância com as variáveis dessa 

dimensão. 
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2.3 Construto consolidado de Elementos Inibidores: atitudes associadas aos Elementos  

      Inibidores 

 

Esta subseção apresenta os dados descritivos e a análise do construto “elementos inibidores”. 

Os resultados apresentados na tabela 14 registram a estatística da média e desvio-padrão para cada 

uma das 15 variáveis que compõem o terceiro bloco do construto desta pesquisa. Os valores médios 

variam entre 1,8 e 3,3, sendo a média das médias igual a 2,38. A média das médias é o índice de 

posicionamento, e a média máxima que se pode obter, com concordância total, é 5 e, com 

discordância total, 1. Sendo as variáveis mensuradas numa escala intervalar de 5 pontos, os valores 

médios apresentam forte concentração em torno do valor 2 (12 características), sendo que 14 

características obtiveram médias inferiores a 3.  

Entre as variáveis com menor média, destacam-se: “A Igreja Católica inibe a minha 

religiosidade” (1,8) ‒ discordância, “As atividades e pregações da Igreja não preparam os 

fiéis/seguidores/católicos para ter Deus”  (1,9) – discordância, e “Os padres não pregam tão bem na 

Igreja Católica” (2,0) – discordância.  Dentre as variáveis com maior média, destacam-se: “Os 

fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se dedicarem à Igreja Católica e suas atividades” 

(3,3), “A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os fiéis/seguidores/católicos” (2,6), “Não há 

orientadores para os fiéis/seguidores/católicos em número suficiente na Igreja” (2,6) e "Falta preparo 

para os colaboradores e lideranças da Igreja no relacionamento com os fiéis/seguidores/católicos” 

(2,6). 

Considerando a média máxima, apenas a variável “A Igreja Católica inibe a minha 

religiosidade” (1,8) – discordância – obteve a média mais próxima do índice da média máxima, 

considerando média máxima invertida (1). Pela média, essa variável indica uma relativa 

discordância, estando essa média acima do índice de posicionamento.  
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Tabela 14 

Valores médios dos graus de importância das atitudes elementos inibidores 

Atitudes em relação a elementos inibidores 
Média de 

importância 

Desvio 

Padrão 

01 Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se 

dedicarem à Igreja Católica e suas atividades 

3,3 1,3 

02 A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos 

2,6 1,3 

03 Não há orientadores para os fiéis/seguidores/católicos em número 

suficiente na Igreja 

2,6 1,3 

04 Falta preparo para os colaboradores e lideranças da Igreja no 

relacionamento com os fiéis/seguidores/católicos 

2,6 1,3 

05 A carência de atendimento dos fiéis/seguidores/católicos sobre as 

nossas necessidades dificulta a fidelidade a Igreja 

2,5 1,2 

06 Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque não está  

claro o benefício que as ações da Igreja proporcionam para nós 

católicos 

2,5 1,2 

07 As ações da Igreja são dificultadas pela falta de tolerância dos 

colaboradores 

2,5 1,2 

08 Os orientadores da Igreja em geral têm pouca habilidade para 

orientar os fiéis/seguidores/católicos 

2,4 1,3 

09 Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os temas que a 

Igreja aborda 

2,4 1,3 

10 Os colaboradores da Igreja  não dominam o conhecimento da 

Bíblia exigido para a orientação dos católicos 

2,4 1,2 

11 A escolha de pertença a religião católica é difícil e dificulta a  

realização de seguir a Igreja por causa da imagem da Igreja hoje 

2,1 1,2 

12 A exigência da Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos 

me faz pensar se estou na Igreja ou religião certa 

2,1 1,2 

13 Os Padres não pregam tão bem na Igreja católica 2,0 1,1 

14 As atividades e pregações da Igreja não preparam os 

fiéis/seguidores/católicos para ter DEUS 

1,9 1,3 

15 A Igreja Católica inibe a minha religiosidade 1,8 1,0 

FONTE: Dados da pesquisa 
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A tabela 15 apresenta as atitudes avaliadas indicando a distribuição dos valores (%) e os 

coeficientes de variações (%). Considerando as estatísticas descritivas apresentadas na tabela 15 

para análise e interpretação das atitudes associadas à avaliação de elementos inibidores, destacam-se 

as variáveis: “Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se dedicarem à Igreja Católica 

e suas atividades” – C.V = 39,39; “A carência de atendimento aos fiéis/seguidores/católicos sobre as 

nossas necessidades dificulta a fidelidade à Igreja” – C.V = 48,0; “Falta motivação aos 

fiéis/seguidores/católicos porque não está claro o benefício que as ações da Igreja proporcionam 

para nós católicos” – C.V. = 48,0; e “As ações da Igreja são dificultadas pela falta de tolerância dos 

colaboradores” – C.V = 48,0.  

A variável “Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se dedicarem à Igreja 

Católica e suas atividades” – C.V = 39,39 ‒ apresentou uma avaliação de discordância total de 12%, 

discordância parcial de 17,3%, indiferença 16,7%, concordância parcial de 32,7% e concordância 

total de 21,3%. Avaliação fraca para discordância. Existe uma percepção de que os católicos, em sua 

maioria absoluta, não se dedicam à Igreja Católica, tendo pouco comprometimento com as 

atividades da Igreja.  

Dentre as explicações, podemos considerar a percepção de Prandi e Pierucci (Cf. 996, 

p.260), na qual a religião perdeu para o conhecimento laico-científico a prerrogativa de explicar e 

justificar a vida nos seus mais variados aspectos, passando a interessar apenas em razão do seu 

proveito individual. O comportamento dos católicos pode ser explicado, fundamentalmente, por 

atender, o terceiro princípio considerado na Teoria da Escolha Racional (T.E.R.), em relação ao 

compromisso religioso: se é possível ter acesso aos “lucros” da religião sem participar efetivamente 

nela, os indivíduos tenderão a ter baixos níveis de comprometimento com as instituições religiosas 

(Cf..FINKE e STARK, 1992). 

.  Segue-se que a variável “A carência de atendimento aos fiéis/seguidores/católicos sobre as 

nossas necessidades dificulta a fidelidade à Igreja” – C.V = 48,0 ‒ apresentou uma avaliação com a 

concordância parcial de 18% e de indiferença de 30,7%, com a discordância parcial de 15,3% e a 

discordância total de 31,3%. Avaliação fraca para discordância. Pode-se afirmar que a Igreja 

Católica apresenta uma carência em relação ao atendimento das necessidades dos fiéis, o que 

implica em dificuldades para a fidelização do mesmo. Entende-se fidelidade como algo de curto 

prazo e lealdade com algo de longo prazo.  

Para a variável “Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque não está claro o 

benefício que as ações da Igreja proporcionam para nós católicos” – C.V. = 48,0 ‒ os resultados de 



 168 

discordância total representam 31,3%, discordância parcial 20%, indiferença 22,7% e de 

concordância parcial de 22%. Percebe-se que os resultados não indicam nenhuma maioria absoluta 

(mais de 50%) em nenhuma das opções de resposta, e pode-se afirmar que os católicos estão sem 

motivação. Avaliação fraca para discordância. A teoria do comportamento do consumidor considera 

que antes da ação de uma pessoa no processo de escolha ser influenciado por sua percepção de uma 

determinada situação, há necessidade primeiro da motivação, e, segundo Kotler e Armstrong (Cf. 

1993), a motivação é compreendida como uma necessidade que se torna, suficientemente, premente, 

a ponto de levar uma pessoa a buscar sua satisfação. Considera-se que a prática da religião católica 

tem ênfase no ritualismo sacramental simbólico em que os fiéis e o clero representam seu papel. 

Essa prática é considerada também nas ações da Igreja. Quando essas práticas e ações não atendem à 

satisfação de ambas as partes, gera falta de motivação e perda de fiéis. Esse resultado é um 

indicativo de dissonância cognitiva.  

Já para a variável “As ações da Igreja são dificultadas pela falta de tolerância dos 

colaboradores” – C.V = 48,0 ‒ a concordância parcial corresponde a 17,3%, a indiferença a 28,7%, a 

discordância parcial a 17,3% e  a discordância total a 32%. Entende-se que a falta de tolerância dos 

colaboradores da Igreja Católica dificulta as ações da Igreja, o que também dificulta uma aceitação 

para uma avaliação favorável dos católicos em relação às ações da Igreja e às atividades que a 

mesma vem desenvolvendo.  

O resultado indica, também, que a Igreja Católica não utiliza, adequadamente, o marketing 

de relacionamento. Entende-se a necessidade de adequação do marketing. às necessidades da Igreja 

e a implantação do marketing da crocriação de valor. Na estratégia da crocriação de valor, destaca-

se, também, o diálogo que permitirá o católico participar do processo de criação, vivenciar a Igreja. 

É mais do que ouvir e reagir, significando um profundo engajamento, interatividade, entendimento 

empático e ter vontade de agir. Isso resulta em relações melhores nas ações da Igreja. O diálogo é o 

meio para estimular a troca de conhecimento entre a organização e o consumidor, aprofundando o 

entendimento e compreensão das necessidades e expectativas e também revelar oportunidades para 

inovação e criação de valor (Cf. LAS CASAS, 2014). Entende-se que, na proximidade da Igreja com 

os católicos crocria-se valor na auto-realização (desenvolvimento pessoal e de conquista)..     :    

Para os níveis de concordância mais baixos, indicando um coeficiente de variação maior, 

destacam-se: “As atividades e pregações da Igreja não preparam os fiéis/seguidores/católicos para 

ter Deus” – C.V. = 68,42; “A escolha de pertença à religião católica é difícil e dificulta a  realização 

de seguir a Igreja por causa da imagem da Igreja hoje” – C.V. = 57,14;  e “A exigência da Igreja 
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para com os seus fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na Igreja ou religião certa” – C.V. 

= 57,14.  

A variável “As atividades e pregações da Igreja não preparam os fiéis/seguidores/católicos 

para ter Deus” – C.V. = 68,42 – apresentou uma discordância total de 54,7%, discordância parcial de 

16,7%, indiferença de 14%, concordância parcial de 8,7% e concordância total de 6%. Avaliação 

moderada para discordância. Como o principal produto da Igreja Católica é a salvação, entende-se 

que, esta variável deve ser, fortemente, considerada.. Nesse sentido, não é uma situação confortável, 

uma avaliação moderada tendendo para fracamente percebida da variável considerada. Essa análise, 

pode ser compreendida também pela estratégia de marketing que têm predominado na mídia. Dentre 

os elementos centrais que caracterizam o ambiente midiático e do modelo do catolicismo pentecostal 

com visibilidade nas TVs, destaca-se a Igreja hierárquica e o Espírito Santo (Pentecostes) como  

seus marcos principais. Manifesta-se uma explosão de movimentos religiosos, místicos e 

pentecostais. As questões éticas são tratadas com ênfase numa moral subjetiva, centrada no 

indivíduo. No campo da exegese, a Bíblia é usada como fetiche e resgata-se o seu caráter iniciático e 

mistagógico. Na relação com o sistema, prima-se pela fuga e pela despreocupação com os 

problemas do mundo. É simplificado ao máximo a mensagem evangélica, adaptando-a ao ambiente 

midiático. As liturgias são festivas, emocionais e espetacularizadas.. A teologia oficial é voltada 

para vivências emocionais, milagres, curas, batismo no Espírito Santo. Dá-se visibilidade à 

hierarquia e bispos, padres, seminaristas e religiosos assumem características desses movimentos de 

espiritualidade forte. A posição diante da pós-modernidade é de fechamento e de crítica voraz. Na 

relação das práticas religiosas, a religião emerge como solução de todos os problemas, desde os 

pessoais até os sociais, com predominância da subjetividade, da emoção, tendo como consequência 

a sua privatização e a anulação dos ideais comunitários. A experiência forte do Deus vivo é a 

palavra mágica. A conversão interior é suficiente e a conversão social é ignorada (Cf. LIBÂNIO, 

1999, p. 49-67). É importante destacar que esse modelo do catolicismo pentecostal com visibilidade 

nas TVs, é ainda predominante na Igreja Católica, portanto atual, e não pode ser desconsiderado em 

razão do ano que Libanio (Cf. 1999) escreveu e publicou a análise mencionada.  

Já para a variável “A escolha de pertença à religião católica é difícil e dificulta a  realização 

de seguir a Igreja por causa da imagem da Igreja hoje” – C.V. = 57,14 – verificou-se um percentual 

de discordância total de 44,7%, discordância parcial de 20,7%, indiferença de 18,7%, concordância 

parcial de 11,3% e concordância total de 4,7%. Assim, a discordância total de 44,7% não implica em 

uma maioria absoluta (mais de 50%). Avaliação de discordância fracamente considerada. Pode-se 
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afirmar que a imagem da Igreja Católica não está sendo avaliada favoravelmente pela maioria 

absoluta dos católicos. Conforme Barich e Kotler (Cf. 1991), o conceito de imagem compreende a 

soma de crenças, atitudes e impressões que uma pessoa ou grupo de pessoas têm de um objeto, com 

as impressões podendo ser verdadeiras ou falsas, reais ou imaginárias. Para Tavares (Cf. 1998), a 

formação da imagem de uma organização (instituição) tem uma forte relação com os elementos que 

o público elege e considera mais importantes. 

A imagem está relacionada com a identidade dos fiéis com a Igreja e com a reputação. A 

reputação  se  desenvolve  a  partir da unicidade das práticas que  modelam a identidade e são 

mantidas ao longo do tempo. A sua  construção  decorre  da  qualidade  dos relacionamentos 

mantidos  pela organização com  seu  público  interno  e  externo e como essa qualidade é percebida. 

É um reflexo da dinâmica que a  gerência, administradores (no caso da Igreja os padres, bispos, 

dentre outros)  imprime  nos  traços  de identidade da  organização (instituição) quando orientada 

para a sua  excelência.. Compreende-se, um enfraquecimento dos elementos que os católicos elegem 

e consideram mais importantes, e isso, também, é influenciado pelas críticas e escândalos 

relacionados à Igreja Católica. .  

Para a variável “A exigência da Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos me faz 

pensar se estou na Igreja ou religião certa” – C.V. = 57,14 – a discordância total representa 46%, a 

discordância parcial 17,3%, indiferença 24%, concordância parcial 8,7%. Avaliação fracamente 

percebida para discordância. A exigência da Igreja católica está levando os católicos a duvidarem se 

estão na Igreja certa. Essa percepção pode levar a mudanças de comportamento dos católicos, 

tornando-os mais suscetíveis de aceitarem outra religião.  

Esta avaliação pode ser entendida em função dessa nova configuração e estrutura do mercado 

religioso na contemporaneidade e a liberdade de escolha dos consumidores. A Teoria Econômica da 

Religião, em sua análise do comportamento religioso, a partir da elaboração da Teoria da Escolha 

Racional (T.E.R), considera que no mercado religioso, a liberdade de escolha dos consumidores, no 

lado da demanda, impõe restrições, no lado da oferta, à forma de atuação e as estratégias das 

organizações religiosas. Iannaccone (Cf. 1992) afirma que a liberdade de escolha dos consumidores, 

em última análise, determina a estrutura do mercado religioso, o nível de eficiência da produção 

religiosa, seu consequente nível de qualidade e de conteúdo dos bens e serviços religiosos 

produzidos. Onde o nível de regulação governamental no mercado religioso for menor, haverá mais 

pluralismo religioso que implica no aumento da competição e do número de organizações religiosas 

e, consequentemente, aumento do consumo de bens e serviços religiosos, já que a diversidade deste 
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consumo aumenta. Nesse contexto, compreendemos que o aumento da competição no mercado plural 

católico implica em maior exigência e liberdade de escolha dos consumidores, influenciado 

significativamente pelas estratégias de marketing das organizações religiosas.  .     

A discordância fracamente considerada dos católicos para a questão, pode ser explicada 

pelos três princípios relacionados ao compromisso religioso na Teoria das Escolhas Racionais:   

a) os indivíduos avaliarão os custo e benefícios e irão consumir os produtos religiosos que 

maximizem seus ganhos (da mesma maneira como escolhem qualquer outro produto de 

consumo); 

b) pelo fato de ser uma mercadoria produzida coletivamente, o prazer que a religião oferece 

depende do grau de sociabilidade que produz. Quanto maior a confiança do grupo nos 

benefícios que a religião produzirá no futuro, maior a confiança dos indivíduos nos 

mesmos; 

c) se é possível ter acesso aos “lucros” da religião sem participar efetivamente nela, os 

indivíduos tenderão a ter baixos níveis de comprometimento com as instituições 

religiosas.   

 

Considerando as proporções, as variáveis de maior concordância para as atitudes do 

construto de Elementos Inibidores foram: Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se 

dedicarem à Igreja Católica e suas atividades”, avaliação fraca para discordância; “Falta preparo 

para os colaboradores e lideranças da Igreja no relacionamento com os fiéis/seguidores/católicos”, 

avaliação fraca para concordância; “A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos”, avaliação fraca para discordância; “Não há orientadores para os 

fiéis/seguidores/católicos em número suficiente na Igreja”, avaliação fraca para discordância. 

Os resultados indicam (para discordância) uma média de 2,38 (M = 2,38) da avaliação global 

do construto “elementos inibidores”. As avaliações para discordância dos elementos inibidores 

foram fracamente percebidas.  
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Tabela 15 

Distribuição dos valores das atitudes associados a elementos inibidores 

Atitudes em relação a elementos inibidores 

 Concordância (%) 

 Discordo  Concordo 

C.V Tot. Parc. Ind. Parc. Tot. 

        

01 A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos 

50,00 33,3 14,7 20,7 25,3 6,0 

02 Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se 

dedicarem à Igreja Católica e suas atividades 

39,39 12,0 17,3 16,7 32,7 21,3 

03 A escolha de pertença a religião católica é difícil e 

dificulta a  realização de seguir a Igreja por causa da 

imagem da Igreja hoje 

57,14 44,7 20,7 18,7 11,3 4,7 

04 Os orientadores da Igreja em geral têm pouca habilidade 

para orientar os fiéis/seguidores/católicos 

54,17 34,7 20,0 20,7 20,7 4,0 

05 As atividades e pregações da Igreja não preparam os 

fiéis/seguidores/católicos para ter Deus 

68,42 54,7 16,7 14,0 8,7 6,0 

06 A carência de atendimento dos fiéis/seguidores/católicos 

sobre as nossas necessidades dificulta a fidelidade a 

Igreja 

48,00 31,3 15,3 30,7 18,0 4,7 

07 Não há orientadores para os fiéis/seguidores/católicos em 

número suficiente na Igreja 

50,00 30,0 14,0 24,0 25,3 6,7 

08 Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os 

temas que a Igreja aborda 

54,17 36,7 14,7 21,3 22,7 4,7 

09 A exigência da Igreja para com os seus 

fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na 

Igreja ou religião certa 

57,14 46,0 17,3 24,0 8,7 4,0 

10 Falta preparo para os colaboradores e lideranças da Igreja 

no relacionamento com os fiéis/seguidores/católicos 

50,00 25,3 23,3 18,0 28,7 4,7 

11 Os padres não pregam tão bem na Igreja Católica 55,00 46,7 22,0 16,0 14,7 0,7 

12 Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque não 

está claro o benefício que as ações da Igreja 

proporcionam para nós católicos 

48,00 31,3 20,0 22,7 22,0 4,0 

13 As ações da Igreja é dificultada pela falta de tolerância 

dos colaboradores 

48,00 32,0 17,3 28,7 17,3 4,7 

14 O colaboradores da Igreja  não dominam o conhecimento 

da Bíblia exigido para a orientação dos católicos 

50,00 26,7 32,7 16,7 22,0 2,0 

15 A Igreja Católica inibe a minha religiosidade 55,56 53,3 18,0 22,0 5,3 1,3 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.3.1 Análise Multivariada : Análise Fatorial – Elementos Inibidores 

 

A analise fatorial procurou substituir o conjunto inicial de variáveis por outro de menor 

número de fatores, de modo a levantar as dimensões latentes  nas variáveis do construto considerado 

de elementos inibidores, visando a dar uma interpretação mais compreensível segundo direções 

comuns. Seguiu-se o mesmo procedimento utilizado no construto de Satisfação Geral.. 

Os resultados da análise fatorial realizados neste construto indicam que os dados para análise 

têm ajuste de adequação dos dados de 93%, de uma escala de 0 a 100%, ou seja, KMO = 0,931.  Em 

relação à análise de confiabilidade, o teste de Cronbach’s Alpha = 0,93 indica um nível de 93%, ou 

seja, suas medidas concordariam em 93% das vezes. Portanto, os dados têm ajuste de adequação dos 

dados e de confiabilidade para a analise fatorial. 

Conforme a matriz de correlações a seguir, a análise indica que os maiores coeficientes de 

correlação estão entre as variáveis: EIB6 = “A carência de atendimento aos 

fiéis/seguidores/católicos sobre as nossas necessidades dificulta a fidelidade a Igreja” (0,683); EIB7 

= “Não há orientadores para os fiéis/seguidores/católicos em número suficiente na Igreja” (0,630); 

EIB10 = “Falta preparo aos colaboradores e lideranças da Igreja no relacionamento com os 

fiéis/seguidores/católicos” (0,681); EIB12 = “Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque 

não está claro o benefício que as ações da Igreja proporciona para nós católicos” (0,651); EIB14 = 

“Os colaboradores da Igreja não dominam o conhecimento da bíblia exigida para a orientação dos 

católicos” (0,653). 

A variável EIB6 = “A carência de atendimento aos fiéis/seguidores/católicos sobre as nossas 

necessidades dificulta a fidelidade a Igreja” (0,683) está correlacionada com a variável EIB4 = “Os 

orientadores da Igreja, em geral, têm pouca habilidade para orientar os fiéis/seguidores/católicos”, 

indicando uma correlação positiva moderada. Também a variável EIB7 = “Não há orientadores para 

os fiéis/seguidores/católicos em número suficiente na Igreja” (0,630) está correlacionada com a 

variável EIB4 = “Os orientadores da Igreja, em geral, têm pouca habilidade para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos”, indicando uma correlação positiva moderada. Assim, a variável EIB10 = 

“Falta preparo para os colaboradores e lideranças da Igreja no relacionamento com os 

fiéis/seguidores/católicos” (0,681), também, correlaciona-se com a variável EIB4 = “Os orientadores 

da Igreja em geral têm pouca habilidade para orientar os fiéis/seguidores/católicos”, indicando uma 

correlação positiva moderada.  
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A variável EIB12 = “Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque não está claro o 

benefício que as ações da Igreja proporciona para nós católicos” (0,651) está correlacionada com a 

variável EIB10 = “Falta preparo aos colaboradores e lideranças da Igreja no relacionamento com os 

fiéis/seguidores/católicos”, indicando, também, uma correlação positiva moderada.  

Por outro lado, a variável EIB14 = “Os colaboradores da Igreja não dominam o 

conhecimento da bíblia exigida para a orientação dos católicos” (0,653) está correlacionada com a 

variável EIB10 = “Falta preparo aos colaboradores e lideranças da Igreja no relacionamento com os 

fiéis/seguidores/católicos”, indicando uma correlação positiva moderada. 
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Correlação matricial entre os fatores-chave de retenção das varáveis elementos inibidores 

 

 EIB1 EIB2 EIB3 EIB4 EIB5 EIB6 EIB7 EIB8 EIB9 EIB10 EIB11 EIB12 EIB13 EIB14 EIB15 

EIB1 1,000               

EIB2 0,539 1,000              

EIB3 0,429 0,298 1,000             

EIB4 0,579 0,388 0,596 1,000            

EIB5 0,357 0,190 0,565 0,567 1,000           

EIB6 0,497 0,313 0,465 0,683 0,600 1,000          

EIB7 0,560 0,417 0,396 0,630 0,473 0,625 1,000         

EIB8 0,470 0,336 0,446 0,445 0,470 0,415 0,543 1,000        

EIB9 0,430 0,293 0,441 0,562 0,519 0,538 0,487 0,539 1,000       

EIB10 0,465 0,373 0,505 0,681 0,608 0,681 0,634 0,532 0,504 1,000      

EIB11 0,430 0,386 0,483 0,618 0,524 0,564 0,562 0,409 0,419 0,569 1,000     

EIB12 0,520 0,326 0,557 0,556 0,575 0,633 0,540 0,603 0,604 0,651 0,500 1,000    

EIB13 0,398 0,310 0,579 0,513 0,448 0,574 0,485 0,431 0,535 0,603 0,540 0,707 1,000   

EIB14 0,430 0,311 0,494 0,570 0,568 0,560 0,584 0,501 0,539 0,653 0,597 0,623 0,614 1,000  

EIB15 0,291 0,245 0,422 0,406 0,355 0,381 0,409 0,267 0,371 0,385 0,400 0,358 0,402 0,471 1,000 

Determinante = 9,313E-5
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EIB1=A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os fiéis/seguidores/católicos; EIB2= Os fiéis/seguidores ou 

católicos têm pouco tempo para se dedicarem à Igreja Católica e suas atividades; EIB3= A escolha de pertença à religião 

católica é difícil e dificulta a realização de seguir a Igreja por causa da imagem da Igreja hoje; EIB4= Os orientadores da 

Igreja, em geral, têm pouca habilidade para orientar os fiéis/seguidores/católicos; EIB5= As atividades e pregações da 

Igreja não preparam os fiéis/seguidores/católicos para ter Deus; EIB6= A carência de atendimento dos 

fiéis/seguidores/católicos sobre as nossas necessidades dificulta a fidelidade à Igreja; EIB7= Não há orientadores para os 

fiéis/seguidores/católicos em número suficiente na Igreja; EIB8= Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os 

temas que a Igreja aborda; EIB9= A exigência da Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se 

estou na Igreja ou religião certa; EIB10= Falta preparo para os colaboradores e lideranças da Igreja no relacionamento 

com os fiéis/seguidores/católicos; EIB11= Padres não pregam tão bem na Igreja Católica; EIB12= Falta motivação aos 

fiéis/seguidores/católicos porque não está claro o benefício que as ações da Igreja proporcionam para nós católicos; 

EIB13= As ações da Igreja são dificultadas pela falta de tolerância dos colaboradores; EIB14= Os colaboradores da 

Igreja não dominam o conhecimento da Bíblia exigido para a orientação dos católicos; EIB15= A Igreja Católica inibe a 

minha religiosidade. 

 

Após o cálculo das correlações entre as variáveis, segue-se a extração dos componentes 

principais, conforme apresentado na tabela 16.    
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Extração dos componentes principais: 

 

Tabela 16 

Eigenvalues dos fatores obtidos – elementos inibidores 

Fator 
Valores Característicos 

(Eigenvalue) 
% da variância % acumulado 

    

1 7,962 53,080 53,080 

2 1,095 7,297 60,377 

3 0,812 5,415 65,792 

4 0,747 4,979 70,771 

5 0,655 4,369 75,140 

6 0,615 4,102 79,242 

7 0,533 3,551 82,793 

8 0,470 3,132 85,925 

9 0,451 3,006 88,931 

10 0,358 2,386 91,316 

11 0,337 2,244 93,560 

12 0,297 1,979 95,539 

13 0,254 1,694 97,233 

14 0,228 1,523 98,756 

15 0,187 1,244 100,000 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A análise fatorial efetuada identificou a existência de duas dimensões de atributos 

considerados importantes na avaliação dos elementos inibidores. O critério utilizado para adoção do 

número de fatores, para a construção do modelo, foi o critério de Kaiser (Cf. HAIR et al.1998). Esse 

critério, estabelece que somente devam ser retidos para o modelo final os componentes com 

eigenvalues (autovalor) superiores a 1. 

Portanto, conforme a tabela. 16, foram retidos dois componentes principais. Esses fatores 

explicam em conjunto, 60,37% das variâncias das medidas originais, o que reforça o resultado de 

que a solução obtida é adequada para descrever o conjunto de variáveis. 

Os fatores encontrados foram definidos assim: 

- Fator 1 = Evangelização 

- Fator 2 = Dedicação 
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A tabela 17 apresenta a dimensionalidade dos atributos e as cargas fatoriais de cada variável 

em seu respectivo fator. Utilizou-se, para a rotação da matriz fatorial, a rotação ortogonal, que 

buscou minimizar o número de variáveis com altas cargas num fator (varimax normalizada). É 

importante destacar que as duas dimensões avaliaram atributos considerados importantes para a 

análise dos Elementos Inibidores em relação aos públicos considerados na Igreja católica em termos 

consolidados.  

Constata-se que o primeiro fator (F1) subjacente ao conjunto de elementos inibidores é, 

significativamente, representado por 6 (seis) variáveis originais. Analisando esse resultado, conclui-

se que esse fator refere-se à Evangelização, que pode ser interpretada, também, como preparar os 

católicos, através das pregações e atividades desenvolvida pela Igreja, o atendimento oferecido aos 

fiéis, considerando as suas necessidades, o bom relacionamento com os fiéis, motivar os católicos, 

esclarecendo os benefícios que as ações da Igreja proporcionam, ser tolerante na evangelização e 

dominanando o conhecimento sobre a Bíblia. Entende-se que isso não vem acontecendo para a 

maioria dos católicos, e. conclui-se que as variáveis que constituem este fator são fundamentais na 

evangelização. 

O segundo fator (F2) é explicado por 2 (duas) variáveis. Esse resultado sugere a Dedicação, 

o que pode ser interpretado como mais tempo dos padres e colaboradores da Igreja para orientar os 

católicos como os católicos terem mais tempo dedicado à Igreja. Entende-se que isso não vem 

acontecendo na Igreja Católica e as variáveis que compõem este fator são fundamentais para a 

orientação dos fiéis e uma percepção favorável dos colaboradores da Igreja. 
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Fator de Carga com rotação – Varimax Normalizada: 

 

Tabela 17  

Cargas fatoriais das variáveis agrupadas por fator na análise de elementos inibidores 

Fator e explicação 

da variância (%) 
Variável Carga Fatorial 

F1: Evangelização 

53,08% 

 

As atividades e pregações da Igreja não preparam os 

fiéis/seguidores/católicos para ter Deus 

0,786 

A carência de atendimento dos 

fiéis/seguidores/católicos sobre as nossas necessidades 

dificulta a fidelidade à Igreja 

0,718 

Falta preparo para os colaboradores e lideranças da 

Igreja no relacionamento com os 

fiéis/seguidores/católicos 

0,740 

Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque 

não está  claro o benefício que as ações da Igreja 

proporcionam para nós católicos 

0,797 

As ações da Igreja são dificultadas pela falta de 

tolerância dos colaboradores 
0,753 

Os colaboradores da Igreja não dominam o 

conhecimento da Bíblia exigido para a orientação dos 

católicos 

 

0,757 

F2: Dedicação 

7,297% 

A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos. 
0,794 

Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para 

se dedicarem à Igreja Católica e suas atividades. 
0,852 

FONTES: Dados da pesquisa 
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2.3.2  Análise de regressão logística binária – Elementos Inibidores 

 

Nesta análise, seguiu-se o mesmo critério utilizado na análise de regressão logística binária 

anterior. O modelo de regressão logística forneceu também a razão de chances (odds ratio) de 

elementos inibidores ou elementos não inibidores, segundo a importância dada a cada fator 

analisado no construto de elementos inibidores. Esta análise objetivou identificar os fatores que mais 

influenciam, ou não, os elementos inibidores. 

Neste análise, a variável dependente é elementos inibidores, ou seja, a avaliação dos 

católicos que percebem as variáveis do construto de elementos inibidores como elementos inibidores 

e como elementos não inibidores, em função das médias das médias das características dos graus de 

importância das avaliações das atitudes “elementos Inibidores”. Os respondentes que tiveram uma 

média nos escores de suas respostas, no construto de elementos inibidores (15 questões) abaixo da 

média dos valores médios dos graus de importância (discordância) das características de elementos 

inibidores, correspondem na variável dependente (binária) = 0, ou seja, elementos não inibidores. Os 

respondentes que ficaram igual ou acima dessa média correspondem na variável dependente 

(binária) = 1, ou seja, com atitudes (avaliações) que consideram os elementos do construto como 

elementos inibidores.  

È importante destacar que as questões do construto “elementos inibidores” consideram os 

elementos avaliados como inibidores pela concordância com a questão e como não inibidores pela 

discordância. As variáveis independentes utilizadas foram as variáveis das respectivas dimensões 

(principais fatores), determinada pela análise fatorial do constructo de Elementos Inibidores. Assim, 

a variável dicotômica dependente é elementos inibidores e as variáveis independentes são as médias 

dos escores das variáveis que compõem cada dimensão, definidas em função dos fatores, ou seja, 

Evangelização e Dedicação, conforme apresentado anteriormente na tabela 17. 

Foram geradas duas alternativas:  

a) com a utilização dos escores fatoriais;  

b) com a média das variáveis que compõe cada fator.  

 

Entretanto, a aplicação da técnica que apresentou melhores resultados e melhor ajuste do 

modelo, foi com a opção b, portanto, optou-se por essa análise. 

A tabela 18 a seguir apresenta os fatores bem como os coeficientes resultantes da regressão 

logística. 
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Tabela 18 

Influência dos fatores elementos inibidores 

Variável 

Independente 

B 

Coeficiente de  

Regressão 

Logística 

Estatística de 

Wald 

Nível de 

Significância 

Exp (B) 

(razão de 

chances) 

     

F1: Evangelização 3,629 20,278 0,001 37,694 

F2: Dedicação 1,196 6,191 0,013 3,306 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A análise da tabela 18 deve ser compreendida considerando que os coeficientes de regressão 

logística positivos estão relacionados aos fatores que aumentam a probabilidade de considerar as 

atitudes da avaliação do construto elementos inibidores como elementos inibidores para os católicos, 

em função da avaliação do construto “elementos inibidores” e, quando ocorre coeficientes de 

regressão logística negativos, esses diminuem essa probabilidade de elementos inibidores e 

relacionam-se aos fatores que aumentam a probabilidade dos elementos considerados não inibidores. 

Assim, a análise permite verificar que o fator F1 – Evangelização (Wald = 20,278; p <0,001) 

influencia mais a avaliação como elementos inibidores para os católicos. Segue-se que o fator F2 – 

Dedicação (Wald = 6,191; p < 0,013) influencia menos os elementos inibidores, mas, é importante 

destacar que, também, aumenta a probabilidade de elementos inibidores. 

Como o modelo logístico auxilia a interpretação dos fatores, tem-se que o valor exponencial 

do coeficiente logístico (B) compara a probabilidade de o evento ocorrer com a probabilidade desse 

evento não ocorrer e representa o percentual de mudança na chance de elementos inibidores na 

Igreja Católica, em relação a elementos não inibidores ou elementos inibidores na mesma. Assim, os 

católicos que atribuem maior importância ao fator 1 Evangelização (F1) tem 37,69 vezes mais 

chances de considerarem os elementos inibidores na Igreja Católica, enquanto que os que atribuem 

mais importância à dimensão do fator 2 Dedicação (F2) tem 3,30 vezes mais chances de 

considerarem os elementos inibidores, porém, menos dos que atribuem importância à dimensão 

“evangelização”. 
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2.4 Construto consolidado de Elementos Incentivadores: atitudes associadas aos  

      Elementos Incentivadores 

 

Esta subseção apresenta os dados descritivos e análise do construto “elementos 

incentivadores dos católicos em relação à Igreja Católica”. Os resultados apresentado pela tabela. 19 

registram a estatística da média e desvio-padrão para cada uma das 15 variáveis que compõem o 

quarto bloco do construto da pesquisa. Os valores médios variam entre 4,5 e 3,7, sendo a média das 

médias igual a 4,05. A média das média 4,05 é o índice de posicionamento. Sendo as variáveis 

mensuradas numa escala intervalar de 5 pontos, os valores médios apresentam forte concentração 

em torno do valor 4 (11 características), sendo que quatro características obtiveram médias 

inferiores a 4.  

Entre as variáveis com menor média, destacam-s: “Aumentar o tempo de atendimento dos 

padres e dos colaboradores para a comunidade, para os católicos” (3,7); “Clarificar os critérios de 

salvação e conduta para os católicos” (3,8); e “Desenvolver ações para evitar desistências da igreja 

por parte dos católicos” (3,8). Dentre as variáveis com maior média destacam: “Influência da família 

para ser católico” (4,5); “Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos” (4,4); “Realização 

de trabalhos, mas orientados para tema de maior necessidade dos católicos” (4,2);  “Influência da 

cultura, tradição para ser católico” (4,2); “Relacionamento do Padre com a comunidade” (4,1); 

“Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade” (4,1); “Manter contatos 

periódicos/frequentes com os católicos e a comunidade” (4,1). 

A média máxima que se pode obter com a escala considerada quando todos são concordantes 

é 5. Portanto, apenas a variável “Influência da família para ser católico” (4,5) obteve a média mais 

próxima do índice da média máxima. Entretanto, é importante destacar que as variáveis com média 

acima de 4 e menor do que 4,5 são, também, significativamente representativas: “Realização de 

trabalhos, mas orientados para tema de maior necessidade dos católicos” (4,2); “Influência da 

cultura, tradição para ser católico” (4,2); “Relacionamento do Padre com a comunidade” (4,1); 

“Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade” (4,1); “Manter contatos 

periódicos/frequentes com os católicos e a comunidade” (4,1). Essas variáveis ficaram com a média 

acima da média do índice de posicionamento (4,05).  

Percebe-se pelas médias uma tendência de concordância dos católicos nas avaliações com 

médias acima da média de posicionamento. Porém, é necessário verificar a significância dessas 

médias e tendências de concordância. 
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Tabela 19 

 Valores médios dos graus de importância das atitudes elementos incentivadores 

Atitudes em relação a elementos incentivadores 
Média de 

importância 

Desvio Padrão 

01 Influência da família para ser católico 4,5 0,9 

02 Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos 4,4 0,8 

03 Realização de trabalhos mas orientados para  tema  de maior  

necessidade dos  católicos 

4,2 0,8 

04 Influência da cultura, tradição para ser católico 4,2 1,0 

05 Relacionamento do Padre com a comunidade 4,1 1,0 

06 Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade 4,1 0,9 

07 Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e a 

comunidade 

4,1 1,0 

08 Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos benefícios para 

os católicos e comunidade 

4,0 0,9 

09 Divulgação entre os católicos e a comunidade as ações da Igreja 4,0 0,9 

10 Deixar claro o que a Igreja quer com os católicos. 4,0 0,9 

11 A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade 4,0 1,1 

12 Definição mais clara do que se espera de uma religião 3,9 1,0 

13 Clarificar os critérios de salvação e conduta para os católicos. 3,8 1,1 

14 Desenvolver ações para evitar desistências da igreja por parte 

dos católicos. 

3,8 1,1 

15 Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos 

colaboradores para a comunidade, para os católicos 

3,7 1,0 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 20 apresenta as atitudes avaliadas indicando a distribuição dos valores (%) e os 

coeficientes de variações (%). Considerando as estatísticas descritivas apresentada na tabela 20 para 

análise e interpretação das atitudes associadas à avaliação de elementos incentivadores, os níveis de 

concordância mais elevados indicando menor coeficiente de variação com avaliações mais 

homogêneas correspondem às variáveis: “Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos” – 

C.V. = 18,18; “Realização de trabalhos mas orientados para  temas  de maior  necessidade dos  

católicos” -  C.V. = 19,05; “Influência da família para ser católico” – C.V. = 20,00; “Realização de 

trabalhos de maior porte para a comunidade” – CV = 21,95. 

A variável “Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos” – C.V. = 18,18 – 

apresentou uma avaliação de concordância total de 56%, representando uma maioria absoluta. A 
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avaliação de concordância parcial representa 31,3%, indiferença 10,7% e discordância total de 

apenas 1,3%. Os católicos, em sua maioria absoluta, são concordantes na necessidade da Igreja 

realizar seminários e encontros sobre temas religiosos. Essa variável é percebida  como um elemento 

moderadamente incentivador.  

Já a variável “Realização de trabalhos mais orientados para  tema  de maior  necessidade dos  

católicos” -  C.V. = 19,05 – apresentou uma concordância total de 43,3%, concordância parcial de 

37%, indiferença de 17,3% e discordância parcial de apenas 1,3%. A maioria relativa dos católicos 

sentem a necessidade da Igreja realizar trabalhos voltados para atender as suas necessidades. Porém, 

o atendimento dessas necessidades foi avaliado fracamente para concordância.  

A Teoria da Motivação de Maslow explica as razões pelas quais as pessoas são impelidas por 

certas necessidades em um dado momento. Para Maslow (Cf. 1943), as necessidades humanas estão 

ordenadas em uma hierarquia, da mais premente à menos urgente. Assim, em ordem de importância, 

temos: necessidades fisiológicas (fome, sede), de segurança (defesa, proteção), sociais 

(relacionamento, amor), de estima (reconhecimento, status) e de auto-realização (desenvolvimento 

pessoal e de conquista). Uma pessoa tenta satisfazer as suas necessidades mais importantes em 

primeiro lugar. Quando essas necessidades são satisfeitas, a motivação deixa de existir e a pessoa 

tentará satisfazer a próxima necessidade da hierarquia. Considerando uma incoerência dos católicos 

com eles mesmos, com uma avaliação fraca de uma variável significativamente importante para 

eles, entende-se que, a Igreja Católica deve realizar trabalhos (cursos) orientados para melhorar a 

estima (auto-estima) e voltados para auto-realização.     

 Contextualizando para compreender as atitudes dos católicos em relação a variável em 

questão, destacamos: conforme Jungblut (Cf. 2012), quando se observa o consumo de religião atual, 

é impossível não perceber o ganho de poder ou autonomia para os indivíduos nela envolvidos. Isso 

ocorre devido a perda de importância atribuída ao papel das tradições religiosas decorrentes de 

fenômenos como o pluralismo religioso, o surgimento do espontaneísmo, da “desteologização”, do 

reflexivismo individual dentre outras, mas também pelo enfraquecimento da capacidade 

congregacional e ético-coercitivo das comunidades religiosas tradicionais.  

Depreendendo em relação a influência do pluralismo religioso,  consideramos Hervieu-Léger 

(2005: p. 156 -157), que afirma que o pluralismo religioso tem levado a uma situação de “crença 

sem pertencimento”. Essa propensão a “crer sem pertencer” se verifica no caso em que o individuo 

dá à sua busca espiritual um sentido religioso, ou seja, quando ele estabelece um vínculo entre sua 

solução crente pessoal e uma tradição crente instituída à qual ele se reporta de maneira livre: “eu me 
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sinto espiritualmente cristão, mas não pertenço a nenhuma igreja”, etc. Assim, para fazer  valer tais 

preferências pessoais não é preciso unir-se a nenhum grupo religioso particular. 

Para a variável “Influência da família para ser católico” – C.V. = 20,00 – os resultados 

indicam uma concordância total de 64,7%, representando a maioria absoluta. A concordância parcial 

corresponde a 20%, indiferença 13,3% e discordância total 2%. Os católicos percebem 

moderadamente a influência da família para serem católicos. Esta variável é um dos determinantes 

significativos para ser católico. Segundo Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995), o processo “fazer 

decisão” do consumidor é influenciado e modelado por muitos fatores que se dividem em três 

categorias: diferenças individuais: influências externas e processos psicológicos. Em relação as 

influências externas, o comportamento no processo de decisão é influenciado pela: cultura, classe 

social; influência pessoal;  família e pela situação. Em relação a essas categorias e considerando as 

influências externa Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995) afirmam que a a família é a principal 

unidade no processo de fazer decisão. Entretanto, o resultado da diminuição da influência familiar, 

pode ser compreendido no contexto da disseminação das crenças e o processo de construção e 

transmissão das identidades religiosas na modernidade, analisado por Hervieu-Léger (Cf. 2008, 

pp.72-73), onde a mesma afirma que “os indivíduos constroem sua própria identidade sócio-

religiosa a partir dos diversos recursos simbólicos colocados à sua disposição e/ou aos quais eles 

podem ter acesso em função das diferentes experiências em que estão implicados”. Assim, 

considerando o enfraquecimento da capacidade reguladora das instituições religiosas, bem como os 

processos tradicionais de identificação religiosa, fica mais fácil a “saída da religião”, ou tende a 

ocorrer uma nova escolha religiosa, com base nos recursos que os indivíduos vão encontrando pelo 

caminho ou se engrossa a fila dos que se definem como “sem religião”. A identidade religiosa não é, 

preponderantemente, mais herdada, mas inserida em uma dinâmica na qual o sujeito é o principal 

agente da construção de crenças. 

Para a variável “Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade” – CV = 21,95 -, 

os resultados indicam uma concordância total de 42%, representando a maioria relativa. A 

concordância parcial corresponde a 33,3%, indiferença 21,3%, discordância parcial 2,7% e 

discordância total 7%. Avaliação fracamente considerada para concordância. 

 Recorremos a Giddens (2012), para analisar essa percepção dos católicos, quando afirma 

que em épocas passadas, as organizações religiosas ostentavam uma influência considerável sobre 

governos e agências sociais, e tinham muito respeito na comunidade e que as organizações religiosas 

perderam grande parte da influência social e política que tinham.. 
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Essa avaliação dos católicos fracamente considerada, pode ser explicada na abordagem de 

Finke e Stark (Cf. 1992), através dos  três princípios em relação ao compromisso religioso na Teoria 

das Escolhas Racionais (T.E.R):   

a) os indivíduos avaliarão os custo e benefícios e irão consumir os produtos religiosos que 

maximizem seus ganhos (da mesma maneira como escolhem qualquer outro produto de 

consumo); 

b) pelo fato de ser uma mercadoria produzida coletivamente, o prazer que a religião oferece 

depende do grau de sociabilidade que produz. Quanto maior a confiança do grupo nos 

benefícios que a religião produzirá no futuro, maior a confiança dos indivíduos nos 

mesmos; 

c) se é possível ter acesso aos “lucros” da religião sem participar efetivamente nela, os 

indivíduos tenderão a ter baixos níveis de comprometimento com as instituições 

religiosas.   

 

    Para os níveis de concordância mais baixo, com um coeficiente de variação alto, indicando 

avaliações com maior variabilidade dos dados e opiniões mais diversas dos católicos, destacam-se: 

“Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os católicos” – C.V. = 28,95; “Desenvolver ações 

para evitar desistências da igreja por parte dos católicos” – C.V. = 28,95; e “A Igreja Católica 

incentiva a minha religiosidade” – C.V. = 27,5.   

A variável “Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os católicos” – C.V. = 28,95 -, 

apresentou um percentual de concordância total de 35,3%, concordância parcial 24,7%, indiferença 

30,7% e discordância parcial 7,3%. Avaliação fraca para concordância. Entretanto, observando as 

proporções de concordância total, concordância parcial e indiferença, essa variável deve ser 

observada na Igreja Católica. Os católicos não estão percebendo claramente os ensinamentos para a 

salvação e conduta.. 

 A variável “Desenvolver ações para evitar desistências da igreja por parte dos católicos” – 

C.V. = 28,95 – apresentou um percentual de concordância total de 32%, concordância parcial 27%, 

indiferença 31,3% e discordância total de 6%. Tem-se uma avaliação relativa dessa variável, pois 

nenhum posicionamento dos percentuais nas opções de respostas apresentou maioria absoluta (mais 

de 50%) e o percentual de indiferença, de 31,3%, é significativo. Avaliação fraca para concordância 

tendendo para indiferença. Esse posicionamento dos católicos pode ser explicado pela Teoria das 

Escolhas Racionais, considerando a lógica que orienta os consumidores religiosos (demanda) e que 
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tem como base, os sete axiomas especificado por Stark e Baindridge (Cf. 2008). Nesse sentido, o 

comportamento dos católicos é corroborado, fundamentalmente, pelos seguintes axiomas: os seres 

humanos buscam o que percebem ser recompensas e evitam o que percebem ser custos; as 

recompensas variam de acordo com o tipo, valor e a generalidade. 

Para a variável “A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade” – C.V. = 27,5 – os 

percentuais de concordância total correspondem a 40,7%, concordância parcial 30,7%, indiferença 

19,3% e discordância parcial 6%. Avaliação fracamente percebida. A Igreja católica não tem 

incentivado a religiosidade dos católicos  Eis uma avaliação que deve ser observada. Percebe-se que 

os católicos, de uma maneira geral, não fazem uma avaliação favorável da Igreja Católica. 

Considerando as proporções, as variáveis de maior significância (concordância) para as 

atitudes do construto de elementos incentivadores foram: “Influência da família para ser católico”, 

avaliação moderada; “Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos”, avaliação moderada; 

“Influência da cultura, tradição para ser católico”, avaliação fraca; “Relacionamento do Padre com a 

comunidade”, avaliação fraca.  

É necessário analisar o resultado da variável “Influência da cultura, tradição para ser 

católico” – avaliação fraca. Os resultados apontam um C.V. = 23,81, coeficiente de variação menor, 

indicando avaliações mais homogêneas. Essa variável apresentou uma concordância total de 48%, 

concordância parcial de 30,7%, indiferença de 13,3%,  discordância parcial 7,3% e discordância 

total 0,7%. Portanto, avaliação fraca para concordância. 

Afirmamos nesta tese a premissa de que a cultura e a influência familiar são os fatores de 

maior relevância para a permanência do seguidor na Igreja Católica, sendo a .cultura, como 

determinante básica no comportamento e a variável mais difícil de ser mudada, e a família, a 

principal unidade no processo de fazer decisão, e essas variáveis devem ser fortemente consideradas 

para a permanência do fiel na Igreja.    

Hervieu-Léger (Cf. 1999) afirma que não deixa de ocorrer um processo de “privação social e 

cultural da religião” na sociedade secular, expressa de forma viva na perda de domínio dos grandes 

sistemas religiosos, mas que se combina com uma nova forma de recomposição das representações 

religiosas com desenvolvimento atual dos novos movimentos espirituais. O caráter paradoxal da 

modernidade revela, antes, um duplo movimento. Em primeiro lugar, a perda de plausibilidade das 

grandes explicações religiosas, enfraquecidas em seu potencial social e cultural de imposição e 

regulação de práticas e crenças. Em segundo lugar, o surgimento de novas devoções. Do âmbito 

mesmo da modernidade secularizadora surgem as condições propícias à expansão das crenças, na 
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medida em que esta gera utopia e opacidade. A secularização não pode, portando, ser simplesmente 

identificada como uma perda da religião no mundo moderno, mas como um processo de 

“recomposição” das crenças que se produzem numa sociedade cujo motor é a incapacidade de 

responder aos apelos por ela suscitados.  

A dimensão cultural envolve o conjunto dos elementos cognitivos, simbólicos e práticos que 

constituem o patrimônio de uma tradição particular, a doutrina, e pode ser apropriada como “bem 

comum cultural”, sem implicar, ou implicar cada vez menos, a adesão pessoal ao sistema das 

crenças que produziu esse patrimônio de conhecimentos e de símbolos. 

Compreende-se, assim, a avaliação fraca da influência da cultura para ser católico, em 

função, também, da modernidade. Conforme Passos (2006, pp.123-124), a modernidade desponta 

acelerada pelas conquistas da ciência, num processo de racionalização do cotidiano humano, 

impondo novas formas de organização da sociedade. Entende-se que essas novas formas tem 

influenciado a percepção dos católicos em relação a influência da cultura.  

È importante destacar outra variável. A avaliação da questão “Ampliar as ações sociais e a 

disponibilidade dos benefícios para os católicos e comunidade” - C.V. = 22,50, apresentou um 

percentual para avaliação de concordância total de 39,3%, concordância parcial 28,7%, indiferença 

28%, discordância parcial de 2,7%. A maioria relativa (39,3%) concordam totalmente, porém, os 

que se posicionaram como indiferentes são significativos. Os resultado indicam uma avaliação para 

concordância fracamente percebida. Entende-se que, os católicos não consideram, 

significativamente, importante a ampliação das ações sociais da Igreja Católica e dos benefícios para 

os católicos e a comunidade. Eis ai um resultado que chama a atenção.  

A explicação desse posicionamento dos católicos, pode ser compreendida contextualizando 

Usarski (Cf. 2012) e relacionando a sua abordagem como referência para compreender esse 

comportamento dos católicos. Conforme Usarski (Cf. 2012), na percepção do consumidor, os bens 

oferecidos são adquiridos em situações que Hartmut Esser (Cf. 1993, p.239) classifica como 

“paramétricas”. O termo refere-se à figura de um ator cuja relativa autonomia social o deixa se 

posicionar positivamente diante de uma oferta sem que esse posicionamento possa ser influenciado 

por demandas, expectativas ou reações de um grupo ao qual o indivíduo faça parte. Nesse sentido o 

mercado religioso relaciona atores sociais geralmente anônimos que adquirem determinados 

“produtos” isolados de acordo com seus interesses e necessidades pessoais, sem que as respectivas 

operações possa implicar em algum tipo de compromisso duradouro nem entre os parceiros de troca, 

nem entre o ator e o contexto social em que a aquisição de um bem religioso acontece (Cf. 
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USARSKI, 2012). Percebe-se, neste contexto e considerando as proporções na avaliação da questão, 

os católicos individualistas, e sem algum tipo de compromisso com a Igreja Católica e a 

comunidade.  

   

Tabela 20 

Distribuição dos valores das atitudes associados a elementos incentivadores 

Atitudes em relação a elementos incentivadores 

 Concordância (%) 

 Discordo  Concordo 

C.V Tot. Parc. Ind. Parc. Tot. 

        

01 Relacionamento do padre com a comunidade 24,39 2,7 4,7 14,7 32,0 46,0 

02 Realização de trabalhos de maior porte para a 

comunidade 

21,95 7,0 2,7 21,3 33,3 42,0 

03 Definição mais clara do que se espera de uma religião 25,64 2,0 5,3 21,3 39,3 32,0 

04 Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos 18,18 1,3 0,7 10,7 31,3 56,0 

05 Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e 

a comunidade 

24,39 2,7 5,3 14,7 32,7 44,7 

06 Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos 

colaboradores para a comunidade, para os católicos 

27,03 2,7 5,3 32,7 35,3 24,0 

07 Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos 

benefícios para os católicos e a comunidade 

22,50 1,3 2,7 28,0 28,7 39,3 

08 Realização de trabalhos mais orientados para  temas  de 

maior  necessidade dos  católicos 

19,05 0,7 1,3 17,3 37,3 43,3 

09 Divulgação entre os católicos e a comunidade das ações 

da Igreja 

22,50 0,7 4,0 24,7 33,3 37,3 

10 Influência da cultura, tradição para ser católico 23,81 0,7 7,3 13,3 30,7 48,0 

11 Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os 

católicos. 

28,95 2,0 7,3 30,7 24,7 35,3 

12 Influência da família para ser católico 20,00 2,0 0,0 13,3 20,0 64,7 

13 Deixar claro o que a Igreja quer dos católicos. 22,50 1,3 2,0 29,3 29,3 38,0 

14 Desenvolver ações para evitar desistências da Igreja por 

parte dos católicos. 

28,95 6,0 3,3 31,3 27,3 32,0 

15 A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade 27,50 3,3 6,0 19,3 30,7 40,7 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.4.1 Análise Multivariada : Análise Fatorial – Elementos Incentivadores 

 

A analise fatorial procurou substituir o conjunto inicial de variáveis por outro de menor 

número de fatores, de modo a levantar as dimensões latentes nas variáveis do construto considerado 

de elementos incentivadores, visando a dar uma interpretação mais compreensível, segundo direções 

comuns. Nesta análise, assim como nas análises fatoriais dos construtos de satisfação geral e de 

elementos inibidores, foram observados os procedimentos destacados por Aaker, Kumar e Day (Cf. 

2001), .Mattar (Cf. 2008) dentre outros, e também, os mesmos testes, o Kaizer-Meyer-Olkin 

Mesaure of Sampling Adequacy (KMO) e o Cronbach’s Alpha, ambos com resultados mais 

satisfatórios quanto mais o valor se aproximar a 1.  

Os resultados da análise fatorial indicam que os dados para análise têm ajuste de adequação 

dos dados de 83% de uma escala de 0 a 100%, ou seja, KMO = 0,839. Em relação à análise de 

confiabilidade, o teste de Cronbach’s Alpha = 0,86 indica um nível de 86%, ou seja, suas medidas 

concordariam em 86% das vezes. Os resultados são favoráveis à aplicação da técnica de análise 

fatorial.  

Conforme a matriz de correlações a seguir, a análise indica que os maiores coeficientes de 

correlação estão entre as variáveis EIC5 = “Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos 

e a comunidade” (0,576); EIC7 = “Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos benefícios para 

os católicos e comunidade” (0,563) e EIC4 = “Realizar seminários e encontros sobre temas 

religiosos.” (0,550). 

A variável EIC5 = “Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e a comunidade” 

(0,576) está correlacionada com a variável EIC2 = “Realização de trabalhos de maior porte para a 

comunidade”. A correlação de contatos freqüentes entre os católicos e a comunidade apresenta uma 

correlação positiva moderada. A variável EIC7 = “Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos 

benefícios para os católicos e comunidade” (0,563) está correlacionada com a variável EIC6 = 

“Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos colaboradores para a comunidade, para os 

católicos”. A correlação entre as variáveis também se apresenta como positiva moderada, ou seja, 

aumentando o tempo de atendimento dos padres e colaboradores aumentam as ações sociais e os 

benefícios para os católicos. A variável EIC4 = “Realizar seminários e encontros sobre temas 

religiosos” (0,550) está correlacionada com a variável EIC2 = “Realização de trabalhos de maior 

porte para a comunidade”. Da mesma forma, esta correlação, também, é positiva moderada. 
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      Correlação matricial entre os fatores-chave de retenção das varáveis de elementos incentivadores 

 

 EIC1 EIC2 EIC3 EIC4 EIC5 EIC6 EIC7 EIC8 EIC9 EIC10 EIC11 EIC12 EIC13 EIC14 EIC15 

EIC1 1,000               

EIC2 0,383 1,000              

EIC3 0,391 0,402 1,000             

EIC4 0,324 0,550 0,400 1,000            

EIC5 0,473 0,576 0,366 0,496 1,000           

EIC6 0,364 0,407 0,311 0,383 0,544 1,000          

EIC7 0,327 0,490 0,365 0,216 0,392 0,563 1,000         

EIC8 0,249 0,484 0,363 0,414 0,474 0,490 0,482 1,000        

EIC9 0,355 0,358 0,476 0,346 0,405 0,450 0,460 0,329 1,000       

EIC10 0,428 0,368 0,277 0,386 0,310 0,323 0,429 0,372 0,343 1,000      

EIC11 0,448 0,417 0,347 0,467 0,347 0,357 0,297 0,402 0,395 0,487 1,000     

EIC12 0,303 0,3121 0,456 0,292 0,478 0,391 0,435 0,313 0,252 0,538 0,349 1,000    

EIC13 0,363 0,478 0,294 0,314 0,273 0,516 0,466 0,502 0,451 0,309 0,401 0,226 1,000   

EIC14 -0,230 0,335 0,317 0,443 0,382 0,475 0,275 0,316 0,473 0,250 0,336 0,371 0,506 1,000  

EIC15 0,354 0,340 0,382 0,343 0,486 0,274 0,363 0,336 0,314 0,324 0,301 0,283 0,294 0,322 1,000 

Determinante = 1,002 
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EIC1= “Relacionamento do padre com a comunidade”; EIC2= “Realização de trabalhos de maior porte para a 

comunidade”; EIC3= “Definição mais clara do que se espera de uma religião”; EIC4= “Realizar seminários e encontros 

sobre temas religiosos”; EIC5= “Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e a comunidade; EIC6= 

Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos colaboradores para a comunidade, para os católicos; EIC7= Ampliar 

as ações sociais e a disponibilidade dos benefícios para os católicos e comunidade”; EIC8= “Realização de trabalhos 

mais orientados para temas de maior necessidade dos católicos”; EIC9= “Divulgação entre os católicos e a comunidade 

das ações da Igreja”; EIC10= “Influência da cultura, tradição para ser católico”; EIC11= “Clarificar os critérios de 

salvação e conduta para os católicos”; EIC12= “Influência da família para ser católico”; EIC13= “Deixar claro o que a 

Igreja quer com os católicos”; EIC14= “Desenvolver ações para evitar desistências da Igreja por parte dos católicos”; 

EI15= “A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade”. 

 

Após o cálculo das correlações entre as variáveis, segue-se a extração dos componentes 

principais, conforme especificado na tabela 21.   

Extração dos componentes principais: 

 

Tabela 21 

Eigenvalues dos fatores obtidos – elementos incentivadores 

Fator 
Valores Característicos 

(Eigenvalue) 
% da variância % acumulado 

    

1 5,503 36,686 36,686 

2 1,607 10,712 47,398 

3 1,464 9,759 57,157 

4 0,958 6,388 63,545 

5 0,903 6,020 69,565 

6 0,735 4,900 74,465 

7 0,641 4,274 78,739 

8 0,594 3,959 82,698 

9 0,534 3,563 86,261 

10 0,444 2,961 89,222 

11 0,425 2,834 92,057 

12 0,380 2,536 94,593 

13 0,321 2,139 96,731 

14 0,251 1,676 98,407 

15 0,239 1,593 100,000 

FONTE: Dados da pesquisa 
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A análise fatorial efetuada permitiu identificar a existência de três dimensões de atributos. 

considerados importantes na avaliação de elementos incentivadores. É importante destacar que as 

três dimensões avaliaram atributos considerados importantes para a avaliação de elementos 

incentivadores dos católicos.     

Como nas análises anteriores,  aqui, também, utilizou-se o critério de Kaiser (Cf. HAIR et 

al.,1998), que estabelece que somente os componentes com eigenvalues (autovalor) superiores a 1 

devem ser retidos para o modelo final.  

Portanto, conforme a tabela 21, foram retidos três componentes principais. Esses fatores 

explicam, em conjunto 57,15% das variâncias das medidas originais, o que confirma o resultado de 

que a solução obtida é adequada para descrever o conjunto de variáveis. Os fatores encontrados 

foram definidos assim: 

- Fator 1 = Ação Social 

-   Fator 2 = Comunidade 

- Fator 3= Cultural 

 

A tabela 22 apresenta a dimensionalidade dos atributos e as cargas fatoriais de cada variável 

em seu respectivo fator. Utilizou-se para a rotação da matriz fatorial a rotação ortogonal, que buscou 

minimizar o número de variáveis com altas cargas num fator (varimax normalizada).  

Verifica-se que o primeiro fator (F1) subjacente ao conjunto de elementos incentivadores é, 

significativamente, representado por 5 (cinco) variáveis originais. Analisando esse resultado, 

verifica-se que esse fator se refere a Ação social, o que pode ser interpretado, também, como 

aumento do tempo de atendimento dos padres e colaboradores, ampliação das ações sociais e 

benefícios para os católicos e a comunidade, desenvolvimento de ações para evitar desistências dos 

católicos da Igreja e transparência do que a Igreja quer com os católicos. As variáveis deste fator 

estão, significativamente, correlacionadas com a ação social, sugerindo as variáveis fundamentais 

para as estratégias de ação social da Igreja católica. 

 O segundo fator (F2) é explicado por 3 (três) variáveis. A natureza dessas variáveis nos leva 

a inferir que o segundo fator de elementos incentivadores refere-se a Comunidade. Este fator está 

correlacionado com o relacionamento dos padres com a comunidade, realização de trabalhos de 

maior porte para a comunidade e  contatos periódicos/frequentes com os católicos e a comunidade. 
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Esse fator incentivador indica essas variáveis como fundamentais para a estratégia de atendimento 

das necessidades dos católicos e a comunidade.  

O terceiro fator (F3) é explicado por 3 (três) variáveis que estão fortemente correlacionadas e 

evidencia o aspecto Cultural. Este fator demonstra a importância de elementos incentivadores 

relacionados a influência da cultura e tradição para ser católico, com a necessidade de clarificar os 

critérios de salvação e conduta  para os católicos.e com a importância da influência da família para 

ser católico.  

 

Fator de Carga com rotação – Varimax Normalizada: 

 

Tabela 22 

Cargas fatoriais das variáveis agrupadas por fator na análise de elementos incentivadores 

Fator e explicação 

da variância (%) 
Variável Carga Fatorial 

F1: Ação Social 

36,686% 

 

Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos 

colaboradores para a comunidade, para os católicos 0,816 

Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos 

benefícios para os católicos e comunidade. 0,692 

Divulgação entre os católicos e a comunidade das ações 

da Igreja. 0,619 

Desenvolver ações para evitar desistências da Igreja por 

parte dos católicos. 0,672 

Deixar claro o que a Igreja quer com os católicos. 0,790 

F2: Comunidade 

10,712% 

 

Relacionamento do padre com a comunidade. 0,753 

Realização de trabalhos de maior porte para a 

comunidade. 0,645 

Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos 

e a comunidade. 0,768 

F3: Cultural 

9,959 

 

Influência da cultura, tradição para ser católico. 0,774 

Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os 

católicos. 0,656 

Influência da família para ser católico. 0,804 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.4.2 Análise de regressão logística binária – Elementos Incentivadores 

 

Nesta análise, seguiu-se o mesmo critério utilizado nas análises de regressões logísticas 

binárias anteriores. O modelo de regressão logística forneceu também a razão de chances (odds 

ratio) de elementos incentivadores ou elementos não incentivadores, segundo a importância dada a 

cada fator analisado no construto de elementos incentivadores. A análise objetivou identificar os 

fatores  que mais influenciam, ou não, os elementos incentivadores. A variável dependente é 

elementos incentivadores, ou seja, a avaliação dos católicos que percebem as variáveis do construto 

de elementos incentivadores como elementos incentivadores e como elementos não incentivadores, 

em função das médias das médias das características dos graus de importância das avaliações das 

atitudes “elementos Incentivadores”. Os  respondentes que tiveram uma média nos escores de suas 

respostas no construto de elementos incentivadores (15 questões) abaixo da média dos valores 

médios dos graus de importância das características de elementos incentivadores, correspondem na 

variável dependente (binária) = 0, ou seja, elementos não incentivadores e os que ficaram igual ou 

acima dessa média correspondem na variável dependente (binária) = 1, ou seja, com atitudes 

(avaliações) que consideram os elementos do construto como elementos incentivadores. As 

variáveis independentes utilizadas foram as variáveis das respectivas dimensões (principais fatores) 

determinada pela análise fatorial do constructo de elementos incentivadores. 

Assim, a variável dicotômica dependente é elementos incentivadores e as variáveis 

independentes são as médias dos escores das variáveis que compõem cada dimensão definidas em 

função dos fatores, ou seja, Ação Social, Comunidade e Cultural, conforme apresentado 

anteriormente na tabela 22. Foram geradas duas alternativas:  

a) com a utilização dos escores fatoriais;  

b) com a média das variáveis que compõe cada fator.  

 

A aplicação da técnica que apresentou melhores resultados e melhor ajuste do modelo foi 

com a opção b, assim optou-se por essa análise. A tabela 23 a seguir apresenta os fatores bem como 

os coeficientes resultantes da regressão logística. 
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Tabela 23 

Influência dos fatores incentivadores 

Variável 

Independente 

B 

Coeficiente de 

variação de 

Regressão 

Logística 

Estatística de 

Wald 

Nível de 

Significância 

Exp (B) 

(razão de 

chances) 

     

F1: Ação Social 2,054 12,489 0,001 7,800 

F2: Comunidade 1,218 7,393 0,007 3,380 

F3: Cultural 0,359 0,602 0,438 1,432 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A análise da tabela 23 deve ser compreendida considerando que os coeficientes de regressão 

logística positivos estão relacionados aos fatores que aumentam a probabilidade de considerar as 

atitudes da avaliação do construto “elementos incentivadores” como elementos incentivadores para 

os católicos em função da avaliação desse construto. Quando ocorrem coeficientes de regressão 

Logística negativos, estes diminuem essa probabilidade de elementos incentivadores e relaciona-se 

aos fatores que aumentam a probabilidade dos elementos considerados não incentivadores. 

Assim, a análise permite verificar que o fator F1 – Ação Social (Wald = 12,489; p <0,001) 

influencia mais a avaliação como elementos incentivadores para os católicos. Segue-se que, o fator 

F2 – Comunidade (Wald = 7,393; p < 0,007) também influencia os elementos incentivadores, assim 

como o fator F3 – Cultural (Wald = 0,602; p < 0,438) também influencia os elementos 

incentivadores, porém, em menor proporção que os fatores F1 e F2 

Como o modelo logístico auxilia a interpretação dos fatores, tem-se que o valor exponencial 

do coeficiente logístico (B) compara a probabilidade de o evento ocorrer com a probabilidade desse 

evento não ocorrer e representa o percentual de mudança na chance de elementos inibidores na 

Igreja Católica em relação a elementos não inibidores ou elementos inibidores na mesma. Assim, os 

católicos que atribuem maior importância ao fator 1 Ação Social (F1) tem 7,80 vezes mais chances 

de considerarem os elementos incentivadores na Igreja Católica, enquanto que os que atribuem mais 

importância à dimensão do fator 2 Comunidade  (F2) tem 3,38 vezes mais chances de considerarem 

os elementos incentivadores, porém, menos dos que atribuem importância a dimensão Ação Social. 

Os que atribuem mais importância à dimensão do fator 3 Cultural  (F3) tem 1,43 vezes mais chances 
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de considerarem os Elementos Incentivadores, porém, menos dos que atribuem importância a 

dimensão Ação Social e a dimensão Comunidade. 

 

2.5 Caracterização –  católicos frequentes à missa 

 

A tabela 24 apresenta o número da amostra por público, sendo 100% dos respondentes católicos 

frequentes à missa. 

 

Tabela 24 

Amostra utilizada por público 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

Católico frequente à missa 50 100,0 100,0 100,0 

Católico não praticante - - - 100,0 

Católico de dupla pertença - - - 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados de pesquisa 

 

A tabela 25 representa, através de uma análise univariada, o número da amostra por sexo, 

sendo 68% feminino e 32% masculino. 

 

Tabela 25 

Sexo 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido 

% 

acumulado 

     

Feminino 34 68,0 68,0 68,0 

Masculino 16 32,0 32,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela.26 demonstra que 62% dos respondentes têm entre 19 a 29 anos, representando a 

maior porcentagem absoluta. A faixa de idade entre 30 a 44 anos corresponde a 22% dos 
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respondentes. A faixa de idade entre 45 a 59 anos corresponde a 14% dos entrevistados e acima de 

59 anos são representados 2% dos respondentes. 

 

Tabela 26 

Idade 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

De 19 a 29 anos 31 62,0 62,0 62,0 

De 30 a 44 anos 11 22,0 22,0 84,0 

De 45 a 59 anos 7 14,0 14,0 98,0 

Acima de 59 anos 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 27 indica que 68% dos respondentes são solteiros, 18% casados, 8% divorciados ou 

separados e 6% viúvos.  

 

Tabela 27 

Estado civil 

 Frequência 

 Absoluta 

% do total % válido % acumulado 

     

Solteiro (a) 34 68,0 68,0 68,0 

Casado (a) ou vive junto 9 18,0 18,0 86,0 

Divorciado (a) ou separado 4 8,0 8,0 94,0 

Viúvo (a) 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 28 evidencia que a maior parte dos respondentes, 70 %, não possui filhos enquanto que 

30% possuem. 
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Tabela 28 

Tem filhos? 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

Não 35 70,0 70,0 70,0 

Sim 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 29 revela o número de filhos dos 30% dos respondentes, pois, a maior parte dos 

respondentes (70 %) não possui nenhum filho.  

 

Tabela 29 

Quantidade de filhos 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

1 filho 4 8,0 8,0 8,0 

2 a 3 filhos 8 16,0 16,0 24,0 

4 a 5 filhos 1 2,0 2,0 26,0 

+ 5 filhos 2 4,0 4,0 30,0 

Nenhum filho 35 70,0 70,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 30 demonstra que nenhum dos respondentes é analfabeto ou possui o primário 

incompleto, 2% possuem o primário completo ou ginasial incompleto, 4% têm o ginasial completo 

ou o colegial incompleto, 46% têm o colegial completo ou o superior incompleto e 48% possuem o 

superior completo. 
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Tabela 30 

Grau de instrução 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido 

% 

acumulado 

     

Analfabeto/Primário incompleto - - - - 

     

Primário completo/Ginasial 

incompleto 
1 2,0 2,0 2,0 

     

Ginasial completo/Colegial 

incompleto 
2 4,0 4,0 6,0 

 

Colegial completo/superior 

incompleto 

23 46,0 46,0 52,0 

     

Superior completo 24 48,0 48,0 100,0 

     

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 31 indica que 24% dos católicos freqüentes à missa estão situados, de acordo com a 

classificação socioeconômica – critério ABIPEME – nas classes A (alta) e B (média alta), 16% na 

classe C (média) e 60% nas classes D (média baixa) e E (baixa). 

 

Tabela 31 

Amostra utilizada por classe socioeconômica 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

AB 12 24,0 24,0 24,0 

C 8 16,0 16,0 40,0 

DE 30 60,0 60,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.5.1 Análise dos católicos frequentes à missa – Satisfação Geral 

 

Esta subseção apresenta os dados descritivos e análise das variáveis de satisfação geral dos 

católicos frequentes à missa. Os resultados apresentados pela tabela 32 registram a estatística da 

média e desvio-padrão para cada uma das 15 variáveis que compõem o segundo bloco do constructo 

de satisfação geral. 

Os valores médios variam entre 4,9 e 1,1, sendo a média das médias igual a 3,31. A média 

das médias é o índice de posicionamento, e a média máxima que se pode obter com concordância 

total é 5, e com discordância total é 1. Sendo as variáveis mensuradas numa escala intervalar de 5 

pontos, os valores médios apresentam forte concentração em torno do valor 4 (9 características), 

sendo que 6 características obtiveram médias inferiores a 4. Entre as variáveis com menor média, 

destacam-se: “Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja” – discordância (1,1) e “Se eu 

pudesse escolheria outra Igreja ou religião” – discordância (1,2). 

Ainda conforme a tabela 32, dentre as variáveis com maior média, destacam-se: “Estou 

satisfeito com minha decisão de escolher esta Igreja” (4,9) e “Ser membro desta Igreja tem sido uma 

boa experiência” (4,8). Considerando as médias e o índice de posicionamento, as avaliações dos 

católicos frequentes à missa tendem a ser favoráveis à Igreja Católica, pois as médias estão acima do 

índice de posicionamento, e tendendo para a média máxima (5) nas questões com enunciados 

afirmativos e  para a média mínima (1), nas questões com enunciado nulo (discordância).   
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Tabela 32 

Valores médios dos graus de importância das atitudes de satisfação geral -                        

católicos frequentes à missa 

Atitudes em relação à satisfação geral Média de importância Desvio Padrão 

01 Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta 

Igreja 
4,9 0,4 

02 Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência 4,8 0,7 

03 Minha escolha por esta Igreja foi a mais sensata 4,7 0,8 

04 Eu tenho realmente gostado desta Igreja 4,7 0,7 

05 Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher e ser 

desta Igreja 
4,7 0,6 

06 Eu recomendaria aos amigos para serem da minha 

Igreja 
4,7 0,7 

07 Esta Igreja é exatamente o que necessito 4,6 1,0 

08 Esta Igreja é uma das melhores que pude escolher 4,5 1,0 

09 Estou sempre satisfeito quando lembro da minha Igreja 4,4 1,0 

10 Às vezes, tenho dúvida sobre se devo continuar nesta 

Igreja 
1,5 1,2 

11 Esta Igreja não tem me realizado (funcionado) tão bem 

como pensei 
1,3 0,7 

12 Não estou feliz por ser desta Igreja 1,3 0,9 

13 Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da 

minha Igreja 
1,3 0,9 

14 Se eu pudesse escolheria outra Igreja ou religião 1,2 0,6 

15 Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja 1,1 0,6 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela. 33 apresenta as atitudes avaliadas indicando a distribuição dos valores (%) e os 

coeficientes de variação (%). Considerando as estatísticas descritivas apresentada na tabela 33 para 

análise e interpretação das atitudes associadas a avaliação de satisfação geral, destaca-se que, os 

níveis de concordância mais elevados, com o coeficiente de variação menor indicando avaliações 

mais concordantes e homogêneas, correspondem às variáveis: “Estou satisfeito com minha decisão 

de escolher esta Igreja”  - C.V. =  8,16; “Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher e ser 

desta Igreja” – C.V. = 12,76; “Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência” – CV = 

14,58;  e “Eu recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” – CV = 14,89. 
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Para a variável “Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta Igreja” (satisfação) ‒  

C.V. =  8,16, o percentual de concordância total representa 88% e concordância parcial, 10%. A 

concordância total dos católicos frequentes á missa é a maioria absoluta. Avaliação moderada. Com 

base no paradigma da desconfirmação, considerado por Churchil e Suprenant (Cf. 1982), a 

expectativa de satisfação com a decisão de escolher a Igreja Católica, foi: confirmada (quando o 

desempenho do bem (Igreja) ou serviço está de acordo com o esperado). .    

Já a variável “Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher e ser desta Igreja” 

(atribuição de sucesso) – C.V. = 12,76, apresenta um percentual de concordância total de 80%, 

concordância parcial de 12% e de indiferença de 8%. A concordância total indica a maioria absoluta. 

Avaliação moderada. Baseado no paradigma da desconfirmação, a expectativa para satisfação com a 

atribuição de sucesso, por estar seguro e ter feito a coisa certa ao escolher a Igreja Católica, foi 

confirmada (quando o desempenho do bem (Igreja) ou serviço está de acordo com o esperado). 

Para a variável “Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência” (avaliação de 

escolha – resultado) – CV = 14,58, o percentual de concordância total é de 86%, de concordância 

parcial é de 8%, de indiferença 4% e discordância total 2%. A concordância total é a maioria 

absoluta. Avaliação moderada. Considerando a abordagem de Churchil e Suprenant (Cf. 1982) no 

paradigma da desconfirmação, a avaliação da experiência de ser membro da Igreja Católica foi 

confirmada, com o desempenho da Igreja de acordo com  o esperado.  

A variável “Eu recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” (lealdadel) – CV = 

14,89, demonstra um percentual de concordância total de 82%, concordância parcial de 8%, de 

indiferença de 8% e de discordância parcial 2%. A concordância total é a maioria absoluta. 

Avaliação moderada. Os resultados indicam lealdade espúria. Considerando a avaliação para 

lealdade total, os percentuais de concordância total para as variáveis das questões 13 e 14 e o 

percentual de discordância da variável 15, indicam que os católicos frequentes à missa demonstram 

lealdade espúria. A lealdade é considerada com a proporção acima de 90% (avaliação fortemente 

considerada).   

 Para as variáveis do construto de satisfação geral com maior coeficiente de variação 

destacam-se: “Às vezes tenho dúvida sobre se devo continuar nesta Igreja” – discordância – CV = 

80 e “Não estou feliz por ser desta Igreja” – discordância – CV = 69,23.   

A variável “Às vezes tenho dúvida sobre se devo continuar nesta Igreja” (dissonância 

cognitiva) – discordância – CV = 80 demonstra um percentual de discordância total de 80%, de 

discordância parcial de 6%, de indiferença de 2%, de concordância parcial de 6% e de concordância 
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total de 6%. A discordância total representa a posição da maioria absoluta dos católicos freqüentes à 

missa. Avaliação moderada para discordância. Não está havendo dissonância cognitiva em relação 

as dúvidas dos católicos em continuar na Igreja Católica. Eis ai um resultado interessante, pois a 

avaliação para os católicos em termos consolidado (todos os públicos) apresentou dissonância 

cognitiva..  

A variável “Não estou feliz por ser desta Igreja” (afetividade negativa) – discordância – CV 

= 69,23 demonstra um percentual de discordância total de 90%, de discordância parcial de 4%, de 

concordância parcial de 2% e de concordância total de 4%. A discordância total representa a posição 

da maioria absoluta dos católicos freqüentes à missa. Avaliação fortemente considerada para 

discordância. Não está havendo afetividade negativa para os católicos na Igreja Católica. 

Considerando as proporções, as variáveis de maior concordância (discordância ‒ enunciado 

nulo) para as atitudes do construto de satisfação geral dos católicos frequentes à missa foram: 

atribuição de fracasso (remorso) - “Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja” 

(discordância), avaliação fortemente considerada para discordância.. A expectativa de satisfação foi: 

positivamente desconfirmado (quando o desempenho do bem (Igreja) ou serviço está acima do 

esperado); arrependimento – “Se eu pudesse escolheria outra Igreja ou religião” (discordância), 

avaliação fortemente considerada para discordância. Conforme o paradigma da desconfirmação, as 

expectativas por escolher a Igreja e a religião católica positivamente desconfirmado (com 

desempenho da Igreja acima do esperado);  afetividade negativa – “Não estou feliz por ser desta 

Igreja” (discordância), avaliação fortemente considerada para discordância. Não há afetividade 

negativa nos católicos em relação à Igreja Católica, com a expectativa da satisfação de estar feliz por 

ser da Igreja Católica positivamente desconfirmado (com o desempenho da Igreja acima do 

esperado). 

A avaliação global do construto de satisfação geral (todas as variáveis) dos católicos 

freqüentes à missa, resultou em uma avaliação favorável à Igreja Católica.  

É importante destacar que na avaliação de satisfação geral em termos consolidado (católicos 

freqüentes à missa, católicos não praticantes, católicos de dupla pertença), os resultados indicaram 

uma avaliação fracamente percebida. É necessário analisar esta avaliação favorável dos católicos 

freqüentes á missa. No contexto de um mercado plural e uma religião plural, pode-se entender este 

comportamento contextualizando a abordagem de Usarski (Cf. 2012, pp. 169-170), na análise do 

conceito do termo “economia religiosa”,  que abrange não apenas diversos tipos de “bens salvíficos” 

e um vasto espectro de situações em que os referentes “bens” são “produzidos” e “consumidos”, 
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mas também diferentes meios de troca onde os agentes sociais envolvidos se relacionam. Segue-se 

que, a economia da religião interpreta o termo “bens salvíficos” de maneira ampla, incluindo nesta 

categoria aspectos como a segurança social propiciada pela adesão a um grupo religioso 

(membershipgood), as emoções experimentadas durante uma cerimônia (comunal good) ou a 

satisfação sentida pela conquista de um cargo influente em uma hierarquia paroquial 

(positionalgood). Entende-se que, a satisfação dos católicos freqüentes à missa com a Igreja 

Católica, pode ser, compreendida, também, por aspectos relacionados a segurança social pela adesão 

à Igreja Católica e as emoções experimentadas na religiosidade.  

Como disposto na abordagem de Oliver (Cf. 1997), a satisfação é uma parte do processo de 

consumo e de escolha que resulta de uma avaliação emocional e de uma avaliação cognitiva. Assim, 

quando se enfatiza o grau de prazer a satisfação está mais relacionado com o componente afetivo, e 

quando se relaciona com o conhecimento proporcionado com um bem (Igreja) ou serviço em vez do 

orgulho de possuí-lo ou de pertencer a algo, está  relacionado com o componente de uma satisfação 

cognitivamente orientada. Considerando o paradigma da desconfirmação, a satisfação é relativa à 

medida e direção da experiência e às expectativas iniciais do consumidor (Cf. CHURCHIL e 

SUPRENANT, 1982). As expectativas de satisfação dos católicos freqüentes à missa foi 

confirmada: quando o desempenho do bem (Igreja) ou serviço está de acordo com o esperado. 
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Tabela 33 

Distribuição dos valores das atitudes associados à satisfação geral –  

católicos frequentes à missa 

Atitudes em relação à satisfação geral 

 Concordância (%) 

 Discordo  Concordo 

C.V Tot. Parc. Ind. Parc. Tot. 

        

01 Esta Igreja é uma das melhores que pude escolher 22,22 6,0 - 2,0 20,0 72,0 

02 Esta Igreja é exatamente o que necessito 21,73 4,0 4,0 - 12,0 80,0 

03 Esta Igreja não tem me realizado (funcionado) tão bem 

como pensei que faria 

53,85 82,0 10,0 4,0 4,0 - 

04 Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta 

Igreja 

8,16 - - 2,0 10,0 88,0 

05 Às vezes, tenho dúvida sobre se devo continuar nesta 

Igreja 

80,00 80,0 6,0 2,0 6,0 6,0 

06 Minha escolha por esta Igreja foi a mais sensata 17,02 2,0 2,0 2,0 16,0 78,0 

07 Se eu pudesse escolheria outra Igreja ou religião 50,00 92,0 4,0 - 4,0 - 

08 Eu tenho realmente gostado desta Igreja 14,89 - 2,0 6,0 10,0 82,0 

09 Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja 54,54 94,0 2,0 2,0 - 2,0 

10 Não estou feliz por ser desta Igreja 69,23 90,0 4,0 - 2,0 4,0 

11 Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência 14,58 2,0 - 4,0 8,0 86,0 

12 Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher e ser 

desta Igreja 

12,76 - - 8,0 12,0 80,0 

13 Estou sempre satisfeito quando lembro da minha Igreja 22,73 4,0 4,0 4,0 24,0 64,0 

14 Eu recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja 14,89 - 2,0 8,0 8,0 82,0 

15 Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da minha 

Igreja 

69,23 88,0 2,0 6,0 - 4,0 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.5.2 Análise dos católicos frequentes à missa – Elementos Inibidores 

 

Esta subseção apresenta os dados descritivos e análise do construto “elementos inibidores” 

dos católicos frequentes à missa. Os resultados apresentados pela tabela 34 registram a estatística da 

média e desvio-padrão para cada uma das 15 variáveis que compõem o terceiro bloco do constructo 

de elementos inibidores. 

Os valores médios variam entre 2,6 e 1,2 sendo a média das médias igual a 1,76. A média 

das médias é o índice de posicionamento, e a média máxima que se pode obter com concordância 

total é 5 e com discordância total é 1. Sendo as variáveis mensuradas numa escala intervalar de 5 

pontos, os valores médios apresentam forte concentração em torno do valor 1 (12 características), 

sendo que 2 características obtiveram médias superiores a 2 e 1 característica é igual a 2.  

Entre as variáveis com menor média, destacam-se: “A Igreja Católica inibe a minha 

religiosidade” (1,2), “A escolha de pertença à religião católica é difícil e dificulta a  realização de 

seguir a Igreja por causa da imagem da Igreja hoje” (1,4) e “A exigência da Igreja para com os seus 

fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na Igreja ou religião certa” (1,4).  Dentre as 

variáveis com maior média, destacam-se: “Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se 

dedicarem à Igreja Católica e suas atividades” (2,6), “Falta preparo para os colaboradores e 

lideranças da Igreja no relacionamento com os fiéis/seguidores/católicos” (2,1) e “Não há 

orientadores para os fiéis/seguidores/católicos em número suficiente na Igreja” (2,0). 

Considerando as médias e o índice de posicionamento, as avaliações dos católicos frequentes 

à missa tendem a ser favoráveis à Igreja Católica com a avaliação dos elementos inibidores, pois as 

médias estão abaixo do índice de posicionamento (1,76) para as questões com enunciados nulo e 

tendem para a média mínima (1) de discordância e acima do índice de posicionamento para as 

questões afirmativas.   
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Tabela  34 

Valores médios dos graus de importância das atitudes elementos inibidores dos católicos 

frequentes à missa 

Atitudes em relação a elementos inibidores 
Média de 

importância 

Desvio 

Padrão 

01 Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se 

dedicarem à Igreja Católica e suas atividades 

2,6 1,2 

02 Falta preparo aos colaboradores e lideranças da Igreja no 

relacionamento com os fiéis/seguidores/católicos 

2,1 1,3 

03 Não há orientadores para os fiéis/seguidores/católicos em número 

suficiente na Igreja 

2,0 1,3 

04 A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos 

1,9 1,3 

05 A carência de atendimento aos fiéis/seguidores/católicos sobre as 

nossas necessidades dificulta a fidelidade à Igreja 

1,9 1,3 

06 Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os temas que a 

Igreja aborda 

1,8 1,3 

07 Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque não está 

claro o benefício que as ações da Igreja proporcionam para nós 

católicos 

1,8 1,3 

08 As ações da Igreja são dificultadas pela falta de tolerância dos 

colaboradores 

1,8 1,2 

09 Os colaboradores da Igreja não dominam o conhecimento da 

Bíblia exigido para a orientação dos católicos 

1,8 1,1 

10 Os orientadores da Igreja, em geral, têm pouca habilidade para 

orientar os fiéis/seguidores/católicos 

1,6 1,0 

11 As atividades e pregações da Igreja não preparam os 

fiéis/seguidores/católicos para ter Deus 

1,6 1,2 

12 Os padres não pregam tão bem na Igreja Católica 1,5 0,9 

13 A escolha de pertença à religião católica é difícil e dificulta a  

realização de seguir a Igreja por causa da imagem da Igreja hoje 

1,4 0,8 

14 A exigência da Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos 

me faz pensar se estou na Igreja ou religião certa 

1,4 1,1 

15 A Igreja Católica inibe a minha religiosidade 1,2 0,7 

FONTE: Dados da pesquisa 
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A tabela 35 apresenta as atitudes avaliadas indicando a distribuição dos valores (%) e os 

coeficientes de variações. Considerando as estatísticas descritivas apresentadas na tabela 35 para 

análise e interpretação das atitudes associadas à avaliação de elementos inibidores, destacam-se as 

variáveis: “Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se dedicarem à Igreja Católica e 

suas atividades” – C.V = 46,15, “A escolha de pertença à religião católica é difícil e dificulta a  

realização de seguir a Igreja por causa da imagem da Igreja hoje” – C.V = 57,14 e “A Igreja Católica 

inibe a minha religiosidade” – C.V. = 58,33. 

Para a variável “Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se dedicarem à Igreja 

Católica e suas atividades” – C.V = 46,15 -, o percentual de discordância total corresponde a 24%, 

discordância parcial 30%, indiferença 16%, concordância parcial 26% e concordância total 4%. A 

maioria relativa discorda parcialmente, entretanto, os percentuais de concordância parcial são 

significativos. Avaliação fraca para discordância. Pode-se afirmar que os católicos freqüentes à 

missa estão dedicando pouco tempo para servir a Igreja católica.  

Este posicionamento dos católicos freqüentes à missa está relacionado ao terceiro princípio 

considerado na Teoria da Escolha Racional (T.E.R) do compromisso religioso: se é possível ter 

acesso aos “lucros” da religião sem participar efetivamente nela, os indivíduos tenderão a ter baixos 

níveis de comprometimento com as instituições religiosas (Cf. FINKE e STARK, 1992). 

A variável “A escolha de pertença a religião católica é difícil e dificulta a  realização de 

seguir a Igreja por causa da imagem da Igreja hoje” – C.V = 57,14 demonstra que 70% dos católicos 

freqüentes à missa discordam totalmente, sendo a maioria absoluta, 24% discordam parcialmente, os 

indiferentes representam 2%, a concordância parcial 2% e concordância total 2%. Avaliação 

moderada para discordância. A imagem da Igreja hoje não tem dificultado e tornado difícil os 

católicos freqüentes à missa seguirem a Igreja católica.  

A variável “A Igreja Católica inibe a minha religiosidade” – C.V. = 58,33 indica um 

percentual de discordância total de 88%, discordância parcial 4%, indiferente 6% e concordância 

total 2%. A discordância total indica a maioria absoluta. Avaliação moderada tendendo para 

fortemente considerada. Os resultados indicam que a Igreja católica não inibe a religiosidade dos 

católicos freqüentes à missa. Pode-se compreender os achados desta questão considerando Hervieu-

Léger (Cf. 2008). Na análise da dinâmica de trajetórias de identificação, demonstrando seu caráter 

de movimento, em substituição a essa figura modelo de participação religiosa, que é a do praticante, 

a modernidade favorece a surgimento de duas outras que representam melhor a dinâmica de 

movimento que descreve a nova relação religiosa, a do peregrino e do convertido. 
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O peregrino enquadra-se na especificidade da modernidade religiosa. O peregrino emerge 

como uma figura típica do religioso em movimento, em duplo sentido, incialmente ele reenvia, de 

maneira metafórica, para a fluência dos caminhos espirituais individuais, percursos que podem, em 

certas condições, organizar-se como trajetórias de identificação religiosa. Em seguida, corresponde a 

uma forma de sociabilidade religiosa em plena expansão que se estabelece, ela própria sob a 

representação da mobilidade e da associação temporária. Se não há inibição da religiosidade, 

pressupõe-se fluência nas relações espirituais na Igreja e também sociabilidade.    

As variáveis do construto “elementos inibidores”, com os coeficientes de variações maiores, 

são: “A exigência da Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na 

Igreja ou religião certa” – CV = 78,57; “As atividades e pregações da Igreja não preparam os 

fiéis/seguidores/católicos para ter Deus” – CV = 75; “Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos 

porque não está claro o benefício que as ações da Igreja proporciona para nós católicos” – CV = 

72,22; “Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os temas que a Igreja aborda” – CV = 

72,22; “A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os fiéis/seguidores/católicos” – CV 68,42; 

“A carência de atendimento dos fiéis/seguidores/católicos sobre as nossas necessidades dificulta a 

fidelidade a Igreja” – CV = 68,42. 

A variável “A exigência da Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos me faz pensar 

se estou na Igreja ou religião certa” – CV = 78,57 apresentou discordância total de 84%, 

discordância parcial de 4%, indiferença de 4%, concordância parcial de 4% e concordância total de 

6%. Avaliação moderada para discordância. A discordância total na avaliação dos católicos 

freqüentes à missa representa a maioria absoluta. Os católicos freqüentes à missa não estão 

moderadamente questionando se estão na Igreja certa.   

A variável “As atividades e pregações da Igreja não preparam os fiéis/seguidores/católicos 

para ter Deus” – CV = 75 apresentou 78% de discordância total, sendo a maioria absoluta. A 

discordância parcial representa 8%, indiferentes 2%, concordância parcial 4% e concordância total 

8%. A maioria absoluta dos católicos freqüentes à missa consideram moderadamente e 

significativamente que a Igreja Católica esta preparando os fiéis para ter Deus. Na avaliação desta 

questão no construto elementos inibidores consolidado (todos os respondentes: católicos freqüentes 

â missa, católicos não praticantes e católicos de dupla pertença), verificou-se uma discordância total 

de 54,7%, ou seja, avaliação moderada para discordância, porém, tendendo para fracamente 

percebida. Compreende-se que os elementos centrais que caracterizam o ambiente midiático e do 

modelo do catolicismo pentecostal com visibilidade nas TVs, que considera a Igreja hierárquica e o 



 211 

Espírito Santo (Pentecostes) como  seus marcos principais, influencia, significativamente, os 

católicos freqüentes à missa.  

A variável “Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque não está claro o benefício 

que as ações da Igreja proporciona para nós católicos” – CV = 72,22 indica 62% de discordância 

total, discordância parcial de 20%, concordância parcial de 12% e concordância total de 6%. A 

maioria absoluta discorda totalmente. Avaliação moderada para discordância. Para a maioria dos 

católicos freqüentes à missa não há falta de motivação. 

A variável “Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os temas que a Igreja aborda” 

– CV = 72,22 apresentou um percentual de discordância total de 64%, discordância parcial 14%, 

concordância parcial de 18% e concordância total de 4%. A maioria absoluta dos católicos 

freqüentes à missa se posicionaram discordando totalmente. Avaliação moderada para discordância. 

Os católicos freqüentes à missa têm, moderadamente, clareza sobre os temas que a Igreja aborda. ..  

A variável “A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os fiéis/seguidores/católicos” – 

CV 68,42, os percentuais de discordância total representam 62%, de discordância parcial 8%, de 

indiferença 8%, de concordância parcial 20% e de concordância total 2%. A maioria absoluta 

discorda totalmente, mas a concordância parcial é significativa. Avaliação moderada para 

discordância. 

A variável “A carência de atendimento dos fiéis/seguidores/católicos sobre as nossas 

necessidades dificulta a fidelidade a Igreja” – CV = 68,42 indica discordância total de 58%, 

discordância parcial 18%, concordância parcial, indiferença 8%, concordância parcial 10% e 

concordância total 6%. Os percentuais de discordância total representam a maioria absoluta, mas 

essa discordância é moderadamente observada. 

Considerando as proporções, a variável de maior concordância para as atitudes do construto 

de Elementos Inibidores dos católicos freqüentes à missa foi: “Os fiéis/seguidores ou católicos têm 

pouco tempo para se dedicarem à Igreja Católica e suas atividades”.- CV = 46,15 -.  Conforme 

disposto anteriormente, a maioria relativa discorda parcialmente (30%) e os percentuais de 

concordância parcial (26%) são significativos. Avaliação fraca para discordância. Essa avaliação 

chama a atenção, pois, como católicos freqüentes à missa, é de se esperar mais participação e 

manifestação da fé através das ações. Isso é corroborado pelas avaliações preponderantemente de 

discordância no construto elementos inibidores. O resultado deste comportamento demonstrado 

pelos católicos freqüentes à missa, pode ser relacionado ao terceiro princípio do compromisso 

religioso na T.E.R especificado por Finke e Stark (Cf. 1992): se é possível ter acesso aos “lucros” da 
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religião sem participar efetivamente nela, os indivíduos tenderão a ter baixos níveis de 

comprometimento com as instituições religiosas. 

  

Tabela 35 

Distribuição dos valores das atitudes associados a elementos inibidores dos católicos 

frequentes à missa 

Atitudes em relação a elementos inibidores 

 Concordância (%) 

 Discordo  Concordo 

C.V Tot. Parc. Ind. Parc. Tot. 

        

01 A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos 

68,42 62,0 8,0 8,0 20,0 2,0 

02 Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para 

se dedicarem à Igreja Católica e suas atividades 

46,15 24,0 30,0 16,0 26,0 4,0 

03 A escolha de pertença à religião católica é difícil e 

dificulta a  realização de seguir a Igreja por causa da 

imagem da Igreja hoje 

57,14 70,0 24,0 2,0 2,0 2,0 

04 Os orientadores da Igreja, em geral, têm pouca 

habilidade para orientar os fiéis/seguidores/católicos 

62,50 64,0 22,0 2,0 12,0 - 

05 As atividades e pregações da Igreja não preparam os 

fiéis/seguidores/católicos para ter Deus 

75,00 78,0 8,0 2,0 4,0 8,0 

06 A carência de atendimento dos fiéis/seguidores/católicos 

sobre as nossas necessidades dificulta a fidelidade a 

Igreja 

68,42 58,0 18,0 8,0 10,0 6,0 

07 Não há orientadores para os fiéis/seguidores/católicos 

em número suficiente na Igreja 

65,00 58,0 14,0 8,0 14,0 6,0 

08 Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os 

temas que a Igreja aborda 

72,22 64,0 14,0 - 18,0 4,0 

09 A exigência da Igreja para com os seus 

fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na 

Igreja ou religião certa 

78,57 84,0 4,0 4,0 2,0 6,0 

10 Falta preparo para os colaboradores e lideranças da 

Igreja no relacionamento com os 

fiéis/seguidores/católicos 

61,90 52,0 18,0 8,0 16,0 6,0 

11 Os padres não pregam tão bem na Igreja Católica 60,00 76,0 10,0 6,0 8,0 - 

12 Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque 

não está claro o benefício que as ações da Igreja 

proporcionam para nós católicos 

72,22 62,0 20,0 - 12,0 6,0 

13 As ações da Igreja são dificultadas pela falta de 

tolerância dos colaboradores 

66,67 60,0 22,0 4,0 6,0 8,0 

14 O colaboradores da Igreja  não dominam o 

conhecimento da Bíblia exigido para a orientação dos 

católicos 

61,11 58,0 26,0 - 14,0 2,0 

15 A Igreja Católica inibe a minha religiosidade 58,33 88,0 4,0 6,0 - 2,0 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.5.3 Análise dos católicos frequentes à missa – Elementos Incentivadores 

 

Esta subseção apresenta os dados descritivos e análise do construto “elementos 

incentivadores” dos católicos freqüentes à missa. Os resultados apresentado pela tabela.36 registram 

a estatística da média e desvio-padrão para cada uma das 15 variáveis que compõem construto o 

quarto do construto da pesquisa.. 

Os valores médios variam entre 4,8 e 3,9 sendo, a média das médias igual a 4,43. A média 

das médias é o índice de posicionamento, e a média máxima que se pode obter com concordância 

total é 5, e com a discordância total é 1. Sendo as variáveis mensuradas numa escala intervalar de 5 

pontos, os valores médios apresentam forte concentração em torno do valor 4  (14 características), 

sendo que 1 características obteve média inferior a 4. Dos resultados das médias, 9 variáveis 

obtiveram médias acima do índice de posicionamento (4,43), 5 variáveis obtiveram médias menor 

que o índice de posicionamento e  1 variável obteve média igual ao índice de posicionamento. 

Apenas a variável “Desenvolver ações para evitar desistências da Igreja por parte dos 

católicos” apresentou uma média relativamente baixa (3,9). Dentre as variáveis com maior média, 

destacam-se: “Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e a comunidade” (4,8); 

“Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos” (4,7); “A Igreja Católica incentiva a minha 

religiosidade” (4,7). “Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade” (4,6);  
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Tabela 36 

Valores médios dos graus de importância das atitudes elementos incentivadores dos católicos 

frequentes à missa 

Atitudes em relação a elementos incentivadores 
Média de 

importância 

Desvio 

Padrão 

01 Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e a 

comunidade 

4,8 0,5 

02 Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos 4,7 0,6 

03 A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade 4,7 0,7 

04 Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade 4,6 0,7 

05 Relacionamento do padre com a comunidade 4,5 1,0 

06 Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos benefícios para os 

católicos e comunidade 

4,5 0,8 

07 Realização de trabalhos mais orientados para  temas  de maior  

necessidade dos  católicos 

4,5 0,7 

08 Influência da cultura, tradição para ser católico 4,5 0,8 

09 Influência da família para ser católico 4,5 0,7 

10 Divulgação entre os católicos e a comunidade das ações da Igreja 4,4 0,9 

11 Deixar claro o que a Igreja quer com os católicos. 4,3 0,7 

12 Definição mais clara do que se espera de uma religião 4,2 1,1 

13 Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos colaboradores 

para a comunidade, para os católicos 

4,2 0,8 

14 Clarificar os critérios de salvação e conduta para os católicos. 4,2 1,0 

15 Desenvolver ações para evitar desistências da Igreja por parte dos 

católicos. 

3,9 1,2 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 37 apresenta as atitudes avaliadas indicando a distribuição dos valores (%) e os 

coeficientes de variações. Considerando as estatísticas descritivas apresentadas na tabela 37 para 

análise e interpretação das atitudes associadas à avaliação de elementos incentivadores, tem-se que, 

dentre os elementos do constructo “elementos incentivadores“ para os católicos frequentes à missa, 

com o coeficiente de variação menor indicando avaliações mais concordantes e homogêneas, 

destacam-se as seguintes variáveis:: “Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e a 

comunidade” – C.V. = 10,42;  “Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos” ‒ C.V. = 

12,77;  “A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade” – C.V. = 14,89; “Realização de trabalhos 

de maior porte para a comunidade” ‒ CV = 15,22; “Realização de trabalhos mais orientados para  
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temas  de maior  necessidade dos  católicos” – CV = 15,56 e “Influência da família para ser 

católico” ‒ CV = 15,56. 

Para a variável “Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e a comunidade” – 

C.V. = 10,42, o percentual de indiferença representa 6%, de concordância parcial 12% e de 

concordância total 82%. A maioria absoluta dos católicos frequentes à missa concordam totalmente 

que é necessário a Igreja manter contatos frequentes com os católicos e a comunidade. Avaliação de 

concordância moderada. 

A variável “Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos” ‒ C.V. = 12,77 indica 

um percentual para concordância total de 80%, concordância parcial de 14%, indiferença de 4% e 

discordância parcial de 2%. A maioria absoluta dos católicos frequentes à missa concorda 

totalmente que é preciso realizar seminários e encontros sobre temas religiosos e que isso os 

incentiva. Avaliação de concordância moderada.    

  A variável “A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade” – C.V. = 14,89 demonstra que 

os percentuais de concordância total representam 82% e de concordância parcial 12%. Podes-se 

afirmar que a Igreja  Católica incentiva moderadamente a religiosidade da maioria absoluta dos 

católicos frequentes à missa.  

Para a variável “Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade”  CV = 15,22, a 

concordância total representa 70%, a concordância parcial 24%, a indiferença 4% e a discordância 

parcial 2%. A realização de trabalhos de maior porte para a comunidade é considerado um elemento 

importante e incentivador para os católicos freqüentes à missa. Avaliação moderada para 

concordância. Eis um resultado que chama a atenção. Os católicos freqüentes à missa avaliam 

significativamente e favoravelmente a realização de trabalhos de maior porte para a comunidade. 

Entretanto, os achados da pesquisa demonstra a incoerência dos católicos freqüentes à missa, 

conforme verificado na avaliação da variável “Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo 

para se dedicarem à Igreja Católica e suas atividades” – C.V = 46,15, que apresenta percentual de 

discordância total de 24%, de discordância parcial 30%, indiferença 16%, concordância parcial 26% 

e concordância total 4%.. Depreendendo, recorremos ao terceiro princípio do compromisso religioso 

considerado na Teoria da Escolha Racional (T.E.R) se é possível ter acesso aos “lucros” da religião 

sem participar efetivamente nela, os indivíduos tenderão a ter baixos níveis de comprometimento 

com as instituições religiosas (Cf. FINKE e STARK, 1992). 
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A variável “Realização de trabalhos mas orientados para  temas  de maior  necessidade dos  

católicos” CV = 15,56 indica um percentual de concordância total de 60%, concordância parcial de 

32% e de indiferença 6%. Avaliação moderada para concordância.. 

A variável  “Influência da família para ser católico” CV = 15,56 demonstra que 64% 

concordam totalmente, 26% concordam parcialmente e que os indiferentes representam 10%. Pode-

se afirmar que a influência da família para ser católico é considerada moderadamente um elemento 

incentivador para os católicos frequentes à missa. 

Essa variável é um dos determinantes significativo para ser católico. Entretanto, a  influência 

da familiar para ser católico não é fortemente considerada pelos católicos freqüentes à missa. Isso 

pode ser compreendido no contexto da disseminação das crenças e o processo de construção e 

transmissão das identidades religiosas na modernidade, como disposto, analisado por Hervieu-Léger 

(Cf. 2008, pp.72-73), onde a mesma afirma que “os indivíduos constroem sua própria identidade 

sócio-religiosa a partir dos diversos recursos simbólicos colocados à sua disposição e/ou aos quais 

eles podem ter acesso em função das diferentes experiências em que estão implicados. A identidade 

religiosa não é, preponderantemente, mais herdada, mas inserida em uma dinâmica na qual o sujeito 

é o principal agente da construção de crenças. 

Para os níveis de maior variabilidade dos dados, indicando opiniões diversas dos 

respondentes, destacam-se: “Desenvolver ações para evitar desistências da Igreja por parte dos 

católicos” – C.V. = 30,77; “Definição mais clara do que se espera de uma religião” – C.V. = 26,19; 

“Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os católicos” – C.V. = 23,81;  e “Relacionamento 

do padre com a comunidade” – CV = 22,22. 

A variável “Desenvolver ações para evitar desistências da Igreja por parte dos católicos” – 

C.V. = 30,77 demonstra um percentual de concordância total de 42%, concordância parcial de 30%, 

indiferença de 16%, discordância parcial de 2% e discordância total de 10%. O coeficiente de 

variação maior demonstra maior variabilidade dos dados, indicando opiniões mais diversas. A 

maioria da concordância total é relativa. Avaliação fraca para concordância. Isso pode ser explicado 

pela Teoria das Escolhas Racionais, considerando a lógica que orienta os consumidores religiosos 

(demanda) e que tem como base, os sete axiomas especificado por Stark e Baindridge (Cf. 2008). 

Nesse sentido, esse comportamento dos católicos freqüentes à missa é corroborado, 

fundamentalmente, pelos seguintes axiomas: os seres humanos buscam o que percebem ser 

recompensas e evitam o que percebem ser custos; as recompensas variam de acordo com o tipo, 

valor e a generalidade. 
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A variável “Definição mais clara do que se espera de uma religião” – C.V. = 26,19 -, indica a 

concordância total de 52%, concordância parcial de 30%, indiferença 12% e discordância total de 

6%. Avaliação moderada para concordância. 

 A variável “Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os católicos” – C.V. = 23,81 -, 

demonstra que a concordância total representa 50%, concordância parcial 28%, indiferença 14% e 

discordância parcial 8%.. Percebe-se que, clarificar os critérios de salvação e conduta para os 

católicos freqüentes à missa é percebido como um elemento incentivado, mas fracamente 

considerado.  

A variável “Relacionamento do padre com a comunidade” – CV = 22,22 indica que a 

concordância total representa 76%, concordância parcial 14%, indiferença 4%, discordância total 

6%. A maioria absoluta dos católicos freqüentes à missa concordam totalmente que o 

relacionamento do padre com a comunidade é importante para eles como um elemento incentivador. 

Avaliação moderada.  

Considerando as proporções, as variáveis de maior concordância para as atitudes do 

constructo de elementos incentivadores dos católicos frequentes à missa foram: “Manter contatos 

periódicos/frequentes com os católicos e a comunidade”, avaliação moderada para concordância: “A 

Igreja Católica incentiva a minha religiosidade”, avaliação moderada para concordância; e “Realizar 

seminários e encontros sobre temas religiosos”, avaliação moderada para concordância. Essas 

questões estão relacionadas às prática na religiosidade. Com base nessas variáveis, destacamos 

Hervieu-léger (2008). A figura do praticante continua, em muitos aspectos, apesar da dissociação 

constatada entre crença e pertença, a ser a figura aferidora (que mensura) da participação religiosa. 

O “praticante regular”, como fiel observante que adapta o ritmo da sua vida às obrigações culturais 

fixadas pela Igreja, continua a ser figura típica do mundo religioso que se inscreveu na civilização 

paroquial. Essa figura do praticante regular corresponde a um período típico do catolicismo, 

marcado pela extrema centralidade do poder clerical e pela forte demarcação territorial das pertenças 

comunitárias. Entretanto, o que caracteriza a religiosidade das sociedades modernas é a dinâmica do 

movimento, mobilidade e dispersão de crenças. É uma dinâmica que tenciona com a figura típica e 

estável do homem religioso, que é sua condição de praticante. Na paisagem religiosa cristã, a figura 

do praticante foi sempre a mais evidente: do praticante regular que se insere numa bem definida 

territorialidade comunitária. No catolicismo, essa abordagem encontra, no entanto, rapidamente o 

seu limite, na medida em que o encolhimento dos católicos tende apesar de tudo a desvalorizar a 

função-aferição da figura do praticante.  
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Tabela 37 

Distribuição dos valores das atitudes associados a elementos incentivadores dos católicos 

frequentes à missa 

Atitudes em relação a elementos incentivadores 

 Concordância (%) 

 Discordo  Concordo 

C.V Tot. Parc. Ind. Parc. Tot. 

        

01 Relacionamento do padre com a comunidade 22,22 6,0 - 4,0 14,0 76,0 

02 Realização de trabalhos de maior porte para a 

comunidade 

15,22 - 2,0 4,0 24,0 70,0 

03 Definição mais clara do que se espera de uma religião 26,19 6,0 - 12,0 30,0 52,0 

04 Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos 12,77 - 2,0 4,0 14,0 80,0 

05 Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e 

a comunidade 

10,42 - - 6,0 12,0 82,0 

06 Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos 

colaboradores para a comunidade, para os católicos 

19,05 - 4,0 16,0 40,0 40,0 

07 Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos 

benefícios para os católicos e comunidade 

17,78 - 4,0 6,0 26,0 64,0 

08 Realização de trabalhos mais orientados para  temas  de 

maior  necessidade dos  católicos 

15,56 - 2,0 6,0 32,0 60,0 

09 Divulgação entre os católicos e a comunidade das ações 

da Igreja 

20,45 2,0 4,0 4,0 32,0 58,0 

10 Influência da cultura, tradição para ser católico 17,78 - 6,0 4,0 22,0 68,0 

11 Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os 

católicos. 

23,81 - 8,0 14,0 28,0 50,0 

12 Influência da família para ser católico 15,56 - - 10,0 26,0 64,0 

13 Deixar claro o que a Igreja quer com os católicos. 16,28 - - 16,0 34,0 50,0 

14 Desenvolver ações para evitar desistências da Igreja por 

parte dos católicos. 

30,77 10,0 2,0 16,0 30,0 42,0 

15 A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade 14,89 2,0 - 4,0 12,0 82,0 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.6 Caracterização - católicos não praticantes 

 

A tabela.38 apresenta o número da amostra pelo público considerado, sendo 100,0% dos 

respondentes católicos não praticantes. 

 

Tabela 38 

Amostra utilizada por público 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

Católico frequente à missa - - - - 

Católico não praticante 50 100,0 100,0 100,0 

Católico de dupla pertença - - - 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 39 representa, através de uma análise univariada, o número da amostra por sexo, 

sendo 54% feminino e 42% masculino. 

 

Tabela 39 

Sexo 

 Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

Feminino 27 54,0 54,0 54,0 

Masculino 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 A tabela 40 demonstra que 50% dos respondentes têm entre 19 e 29 anos, a  faixa de idade 

entre 30 e 44 anos corresponde a 30% dos respondentes, a faixa de idade entre 45 e 59 anos 

corresponde a 20% dos entrevistados e não há nenhum respondente com idade acima de 59 anos. 
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Tabela 40 

Idade 

 Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

De 19 a 29 25 50,0 50,0 50,0 

30 a 44 anos 15 30,0 30,0 80,0 

45 a 59 anos 10 20,0 20,0 100,0 

Acima de 59 anos - - - 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 41 indica que 54% dos respondentes são solteiros, 34% casados ou vivem juntos, 

10% divorciados ou separados e 2% viúvos.  

 

Tabela 41 

Estado civil 

 Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

Solteiro (a) 27 54,0 54,0 54,0 

Casado (a) ou vive junto 17 34,0 34,0 88,0 

Divorciado (a) ou separado 5 10,0 10,0 98,0 

Viúvo (a) 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 42 evidencia que a maior parte dos respondentes, 58 %, não possui filhos enquanto 

que 42% os possuem. 
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Tabela 42 

Tem filhos? 

 Frequência 

 Absoluta 

% do total % válido % acumulado 

     

Não 29 58,0 58,0 58,0 

Sim 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Considerando a amostra utilizada, 18% têm um filho, 20% possuem dois a três filhos, 2% 

estão na faixa de quatro a cinco filhos, 2% possuem mais de cinco filhos e 58% não possuem 

nenhum filho, conforme a tabela 43. 

  

Tabela 43 

Quantidade de filhos 

 Frequência 

 Absoluta 

% do total % válido % acumulado 

     

1 filho 9 18,0 18,0 18,0 

2 a 3 filhos 10 20,0 20,0 38,0 

4 a 5 filhos 1 2,0 2,0 40,0 

+ 5 filhos 1 2,0 2,0 42,0 

Nenhum filho 29 58,0 58,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 44 revela que nenhum dos respondentes é analfabeto ou possui o primário 

incompleto, 6% possuem o primário completo ou ginasial incompleto, 4% têm o ginasial completo 

ou o colegial incompleto, 50% têm o colegial completo ou o superior incompleto e 40% possuem o 

superior completo. 
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Tabela 44 

Grau de instrução 

 Frequência 

 Absoluta 

% do total % válido % acumulado 

     

Analfabeto/Primário 

incompleto 
- - - - 

     

Primário completo/Ginasial 

incompleto 
3 6,0 6,0 6,0 

     

Ginasial completo/Colegial 

incompleto 
2 4,0 4,0 10,0 

 

Colegial completo/superior 

incompleto 

25 50,0 50,0 60,0 

     

Superior completo 20 40,0 40,0 100,0 

     

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 45 indica que 18% dos respondentes pesquisados estão situados, de acordo com a 

classificação socioeconômica – critério ABIPEME, nas classes A (alta) e B (média alta), 8% na 

classe C (média) e 74% nas classes D (média baixa) e E (baixa). 

 

Tabela 45 

Amostra utilizada por classe socioeconômica 

 Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

AB 9 18,0 18,0 18,0 

C 4 8,0 8,0 26,0 

DE 37 74,0 74,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.6.1 Análise dos católicos não praticantes – Satisfação Geral 

 

Esta subseção apresenta os dados descritivos e análise das variáveis de satisfação geral dos 

católicos não praticantes. Os resultados apresentados pela tabela 46 registram a estatística da média 

e desvio-padrão para cada uma das 15 variáveis que compõem o segundo bloco do constructo de 

satisfação geral.  Os valores médios variam entre 4,3 e 1,4, sendo a média das médias igual a 2,99. A 

média das médias é o índice de posicionamento, e a média máxima que se pode obter com 

concordância total é 5, e com discordância total é 1. Sendo as variáveis mensuradas numa escala 

intervalar de 5 pontos, os valores médios apresentam forte concentração em torno do valor 3 (8 

características), sendo que 6 características obtiveram médias inferiores a 3 e uma característica 

obteve média acima de 4.  

Entre as variáveis com menor média, destacam-se: “Eu nunca recomendaria aos amigos para 

serem da minha Igreja” – discordância (1,4); “Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta 

Igreja” – discordância (1,6); e “Não estou feliz por ser desta Igreja” – discordância (1,6). 

  Dentre as variáveis com maior média, destacam-se: “Eu recomendaria aos amigos para serem 

da minha Igreja” (4,3); “Esta igreja é uma das melhores que pude escolher” (3,9); “Estou satisfeito 

com minha decisão de escolher esta Igreja” (3,9); e “Ser membro desta Igreja tem sido uma boa 

experiência” (3,9). Considerando as médias e o índice de posicionamento, as avaliações dos 

católicos não praticantes tendem a não serem favoráveis à Igreja Católica em relação à satisfação 

geral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 224 

Tabela 46 

Valores médios dos graus de importância das atitudes de satisfação geral  

 católicos não praticantes 

Atitudes em relação à satisfação geral Média de importância Desvio Padrão 

01 Eu recomendaria aos amigos para serem da minha 

Igreja 

4,3 0,8 

02 Esta Igreja é uma das melhores que pude escolher 3,9 0,9 

03 Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta 

Igreja 

3,9 0,8 

04 Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência 3,9 0,8 

05 Minha escolha por esta Igreja foi a mais sensata 3,8 1,0 

06 Eu tenho realmente gostado desta Igreja 3,8 0,9 

07 Esta Igreja é exatamente o que necessito 3,7 0,9 

08 Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher e ser 

desta Igreja 

3,7 1,0 

09 Estou sempre satisfeito quando lembro da minha Igreja 3,3 1,0 

10 Esta Igreja não tem me realizado (funcionado) tão bem 

como pensei 

2,1 1,0 

11 Às vezes, tenho dúvida sobre se devo continuar nesta 

Igreja 

2,1 1,2 

12 Se eu pudesse escolheria outra Igreja ou religião 1,8 1,1 

13 Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja 1,6 0,9 

14 Não estou feliz por ser desta Igreja 1,6 1,0 

15 Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da 

minha Igreja 

1,4 0,7 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 47 apresenta as atitudes avaliadas, indicando a distribuição dos valores (%) e os 

coeficientes de variação (%). Considerando as estatísticas descritivas apresentadas na tabela 47 para 

análise e interpretação das atitudes associadas à avaliação de satisfação geral, destaca-se que, dentre 

os elementos do constructo de satisfação geral, os níveis de concordância mais elevados, com o 

coeficiente de variação menor indicando avaliações mais concordantes e homogêneas, 

correspondem às variáveis: “Eu recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” ‒ C.V. =  

18,60;  “Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta Igreja” – C.V. =  20,51; e “Ser membro 

desta Igreja tem sido uma boa experiência” – C.V. = 20,51. 
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 A variável “Eu recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” (lealdade) ‒ C.V. =  

18,60 apresenta um percentual de concordância total de 48%, concordância parcial de 34%,. 

Indiferença de 16% e discordância parcial de 2%. A concordância total dos católicos não praticantes 

é relativa. Avaliação fraca para concordância. Para a análise parcial de lealdade dos católicos não 

praticantes, o resultado indica lealdade espúria. A avaliação para lealdade total, considerando os 

percentuais de concordância total para as variáveis das questões 13 e 14 e o percentual de 

discordância da variável 15 demonstra  lealdade espúria dos católicos não praticantes.  

Para a variável “Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta Igreja” (satisfação) – 

C.V. =  20,51, a concordância total corresponde a 28%, a concordância parcial a 30% e a indiferença 

a 42%. O posicionamento (%) dos católicos não praticantes para indiferença representa a maioria 

relativa. Os católicos não praticantes não estão satisfeitos com a Igreja católica. Os resultados 

indicam expectativa negativamente desconfirmada (quando o desempenho do bem (Igreja) ou 

serviço está abaixo do esperado) (Cf. CHURCHIL e SUPRENANT, 1982). 

A variável “Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência” (avaliação da escolha -: 

resultados) – C.V. = 20,51 apresenta um percentual de concordância total de 30%, concordância de 

parcial de 36%, indiferença de 32% e discordância parcial de 2%. A concordância parcial representa 

a maioria relativa e o percentual de indiferença é significativo. O católicos não praticante avaliam 

fracamente a escolha pela Igreja católica. Os resultados indicam expectativa negativamente 

desconfirmada (quando o desempenho do bem (Igreja) ou serviço está abaixo do esperado). 

Para os níveis de concordância da amostra mais baixa, cujo coeficiente de variação maior 

com avaliações demonstrando maior variabilidade dos dados indicam opiniões mais diversas, podem 

ser destacadas: “Não estou feliz por ser desta Igreja” (discordância) ‒ C.V. = 62,5; “Se eu pudesse 

escolheria outra Igreja ou religião” (discordância) ‒ C.V. = 61,11; e “Às vezes tenho dúvida sobre se 

devo continuar nesta Igreja” (discordância) – CV = 57,14.. 

A variável “Não estou feliz por ser desta Igreja” (afetividade negativa) ‒ discordância,  C.V. 

= 62,5 apresentou um percentual de discordância total de 68%, discordância parcial de 8%, 

indiferença de 18%, concordância parcial de 4% e concordância total de 2%. Os católicos não 

praticantes discordam totalmente, em sua maioria absoluta, e o percentual de indiferença é 

significativo. Entende-se que não está havendo para a maioria dos católicos não praticantes a 

afetividade negativa. Avaliação moderada para discordância. 
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A variável “Se eu pudesse escolheria outra Igreja ou religião” (arrependimento) – 

discordância, C.V. = 61,11 indica um percentual de discordância total de 56%, discordância parcial 

de 16%, indiferença 18%, concordância parcial de 8% e concordância total de 2%. A maioria 

absoluta dos católicos não praticantes são moderadamente discordantes. Entende-se que não 

predomina moderadamente para a maioria dos católicos não praticantes o arrependimento.  

Já a variável “Às vezes tenho dúvida sobre se devo continuar nesta Igreja” (dissonância 

cognitiva) – discordância, CV = 57,14 a discordância total demonstra um percentual de 50%, 

discordância parcial de 14%, indiferença de 20%, concordância parcial de 12% e concordância total 

de 4%. A maioria da discordância total é relativa. Avaliação fracamente considerada. Está havendo 

dissonância cognitiva nos católicos não praticantes sobre ter dúvidas em relação a continuar na 

Igreja Católica. 

Considerando as proporções, as variáveis de maior concordância (discordância – enunciado 

nulo) para as atitudes do construto de satisfação geral dos católicos não praticantes foram: lealdade 

(parcial) – “Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” (discordância), 

avaliação moderada para discordância; afetividade negativa – “Não estou feliz por ser desta Igreja” 

(discordância), avaliação moderada para discordância; e atribuição de fracasso – “Sinto-me mal com 

a minha decisão de ser desta Igreja”, avaliação moderada para discordância.  

Na avaliação de satisfação geral (todas as variáveis) dos católicos não praticantes 

predominaram atitudes desfavoráveis à Igreja Católica. As concordâncias foram fracamente 

percebidas. Considerando o paradigma da desconfirmação, a satisfação é relativa à medida e direção 

da experiência e às expectativas iniciais do consumidor (Cf. CHURCHIL e SUPRENANT, 1982).  

A expectativa de satisfação geral dos católicos não praticantes foi negativamente 

desconfirmada, com o desempenho da  Igreja abaixo do esperado. Os agentes causais que resultam 

satisfação/insatisfação são de naturezas de influências cognitivas e afetivas.  

Conforme Churchil e Suprenant (Cf. 1982) a desconfirmação surge da discrepância entre 

expectativas prévias e o desempenho atual. Oliver (Cf. 1997), afirma que, o consumidor pode, 

alternativamente, enfatizar o componente cognitivo ou o componente afetivo dos resultados de um 

bem (Igreja) ou serviço.  
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Assim, quando se enfatiza o grau de prazer a satisfação está mais relacionado com o 

componente afetivo, e quando se relaciona com o conhecimento proporcionado com um bem 

(Igreja) ou serviço em vez do orgulho de possuí-lo ou de pertencer a algo, está  relacionado com o 

componente de uma satisfação cognitivamente orientada. 

  

Tabela 47 

Distribuição dos valores das atitudes associadas à satisfação geral – católicos não praticantes 

Atitudes em relação à satisfação geral 

 Concordância (%) 

 Discordo  Concordo 

C.V Tot. Parc. Ind. Parc. Tot. 

        

01 Esta Igreja é uma das melhores que pude escolher 23,08 2,0 4,0 24,0 46,0 24,0 

02 Esta Igreja é exatamente o que necessito 24,32 - 6,0 38,0 34,0 22,0 

03 Esta Igreja não tem me realizado (funcionado) tão bem 

como pensei 

47,62 36,0 26,0 32,0 6,0 - 

04 Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta 

Igreja 

20,51 - - 42,0 30,0 28,0 

05 Às vezes, tenho dúvida sobre se devo continuar nesta 

Igreja 

57,14 50,0 14,0 20,0 12,0 4,0 

06 Minha escolha por esta Igreja foi a mais sensata 26,32 2,0 6,0 30,0 34,0 28,0 

07 Se eu pudesse escolheria outra Igreja ou religião 61,11 56,0 16,0 18,0 8,0 2,0 

08 Eu tenho realmente gostado desta Igreja 23,68 2,0 4,0 30,0 36,0 28,0 

09 Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja 56,25 68,0 8,0 20,0 4,0 - 

10 Não estou feliz por ser desta Igreja 62,50 68,0 8,0 18,0 4,0 2,0 

11 Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência 20,51 - 2,0 32,0 36,0 30,0 

12 Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher e ser 

desta Igreja 

27,03 2,0 6,0 38,0 26,0 28,0 

13 Estou sempre satisfeito quando lembro da minha Igreja 30,30 2,0 24,0 24,0 38,0 12,0 

14 Eu recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja 18,60 - 2,0 16,0 34,0 48,0 

15 Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da minha 

Igreja 

50,00 72,0 16,0 12,0 - - 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.6.2 Análise dos católicos não praticantes – Elementos Inibidores 

 

Esta subseção apresenta os dados descritivos e análise do construto “elementos inibidores” 

dos católicos não praticantes. Os resultados apresentado pela tabela 48 a seguir registram a 

estatística da média e desvio-padrão para cada uma das 15 variáveis que compõem o construto 

“elementos inibidores”. Os valores médios variam entre 3,7 e 1,9, sendo a média das médias igual a 

2,53. A média das médias é o índice de posicionamento, e a média máxima que se pode obter com 

concordância total é 5, e com a discordância total é 1. Sendo as variáveis mensuradas numa escala 

intervalar de 5 pontos, os valores médios apresentam forte concentração em torno do valor 2 (13 

características), tendo 1 característica com média inferior a 2 e 1 característica com média maior que 

3. .  

Entre as variáveis com menor média, destacam-se: “A Igreja Católica inibe a minha 

religiosidade” (1,9); “As atividades e pregações da Igreja não preparam os fiéis/seguidores/católicos 

para ter Deus” (2,0); “Os Padres não pregam tão bem na Igreja católica” (2,0);. “A exigência da 

Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na Igreja ou religião certa” 

(2,2); e “A escolha de pertença a religião católica é difícil e dificulta a  realização de seguir a Igreja 

por causa da imagem da Igreja hoje” (2,3). 

Dentre as variáveis com maior média destacam: “Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco 

tempo para se dedicarem à Igreja Católica e suas atividades” (3,7); “Os fiéis/seguidores/católicos 

não têm clareza sobre os temas que a Igreja aborda” (2,9); e “Não há orientadores para os 

fiéis/seguidores/católicos em número suficiente na Igreja” (2,8). 
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Tabela 48 

Valores médios dos graus de importância das atitudes elementos inibidores dos                  

católicos não praticantes 

Atitudes em relação a elementos inibidores 
Média de 

importância 

Desvio 

Padrão 

01 Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se 

dedicarem à Igreja Católica e suas atividades 

3,7 1,2 

02 Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os temas que a 

Igreja aborda 

2,9 1,2 

03 Não há orientadores para os fiéis/seguidores/católicos em número 

suficiente na Igreja 

2,8 1,3 

04 A carência de atendimento dos fiéis/seguidores/católicos sobre as 

nossas necessidades dificulta a fidelidade à Igreja 

2,7 1,2 

05 Falta preparo para os colaboradores e lideranças da Igreja no 

relacionamento com os fiéis/seguidores/católicos 

2,7 1,1 

06 Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque não está 

claro o benefício que as ações da Igreja proporcionam para nós 

católicos 

2,7 1,1 

07 A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos 

2,6 1,2 

08 Os orientadores da Igreja, em geral, têm pouca habilidade para 

orientar os fiéis/seguidores/católicos 

2,5 1,3 

09 As ações da Igreja são dificultadas pela falta de tolerância dos 

colaboradores 

2,5 0,8 

10 Os colaboradores da Igreja não dominam o conhecimento da 

Bíblia exigido para a orientação dos católicos 

2,5 0,7 

11 A escolha de pertença à religião católica é difícil e dificulta a  

realização de seguir a Igreja por causa da imagem da Igreja hoje 

2,3 1,3 

12 A exigência da Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos 

me faz pensar se estou na Igreja ou religião certa 

2,2 1,2 

13 As atividades e pregações da Igreja não preparam os 

fiéis/seguidores/católicos para ter Deus 

2,0 1,3 

14 Os padres não pregam tão bem na Igreja Católica 2,0 1,1 

15 A Igreja Católica inibe a minha religiosidade 1,9 0,5 

FONTE: Dados da pesquisa 
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A tabela 49 apresenta as atitudes avaliadas, indicando a distribuição dos valores (%) e os 

coeficientes de variações (%). Considerando as estatísticas descritivas apresentada na tabela 49 para 

análise e interpretação das atitudes associadas à avaliação de elementos inibidores para os católicos 

não praticantes e com menor coeficiente de variação destacam-se as variáveis: “A Igreja Católica 

inibe a minha religiosidade” – C.V = 26,32; “Os colaboradores da Igreja  não dominam o 

conhecimento da bíblia exigida para a orientação dos católicos” – C.V = 28,00. 

A variável “A Igreja Católica inibe a minha religiosidade” – C.V = 26,32 apresentou um 

percentual de discordância total de 44%, discordância parcial de 26%, indiferença de 26% e 

concordância parcial de 4%. A maioria da discordância total é relativa, entretanto, os percentuais de 

indiferença são significativamente importantes. A discordância foi fracamente percebida. 

A variável “Os colaboradores da Igreja  não dominam o conhecimento da bíblia exigida para 

a orientação dos católicos” – C.V = 28,00 demonstra um percentual de 18% de discordância total, 

discordância parcial de 38%, indiferença de 18% e concordância parcial de 26%. A discordância 

parcial representa a maioria relativa, e o percentual para concordância parcial é significativo. Pode-

se afirmar que os católicos não praticantes não percebem em sua maioria absoluta, que os 

colaboradores da Igreja dominam o conhecimento da bíblia exigido para orientação dos católicos. A 

discordância é fracamente percebida. 

Para as variáveis do construto “elementos inibidores”, com os coeficientes de variações 

maiores indicando maior variabilidade dos dados e opiniões mais diversas, têm-se as seguintes 

variáveis: “As atividades e pregações da Igreja não preparam os fiéis/seguidores/católicos para ter 

Deus” – C.V. = 65,00; “A escolha de pertença a religião católica é difícil e dificulta a  realização de 

seguir a Igreja por causa da imagem da Igreja hoje” – C.V. = 56,52; “Os Padres não pregam tão bem 

na Igreja católica” – CV = 55,00; e “A exigência da Igreja para com os seus 

fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na Igreja ou religião certa” – C.V. = 54,55.. 

A variável “As atividades e pregações da Igreja não preparam os fiéis/seguidores/católicos 

para ter Deus” – C.V. = 65,00, apresentou um percentual de discordância total de 52%, discordância 

parcial de 20%, indiferença de 10%, concordância parcial de 12% e concordância total de 6%. O 

coeficiente de variação demonstra variabilidade dos dados, indicando opiniões diversas dos 

respondentes. A discordância total representa a maioria absoluta, porém, indica uma avaliação 

moderada, tendendo para fracamente percebida.. Mas, pode-se dizer que o ambiente midiático e o 

modelo do catolicismo pentecostal com visibilidade nas TVs, é considerado,  moderadamente, pelos 

católicos não praticantes. 
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A variável “A escolha de pertença a religião católica é difícil e dificulta a realização de 

seguir a Igreja por causa da imagem da Igreja hoje” – C.V. = 56,52 indica que a discordância total 

representa 44%, discordância parcial 16%, a indiferença 16%, a concordância parcial 18% e a 

concordância total 6%. A discordância total representa a maioria relativa e a concordância parcial é 

significativamente representativa. Avaliação fracamente considerada para discordância. Entende-se 

que para os católicos não praticantes a imagem da Igreja católica dificulta a pertença  e a opção de 

segui-la.. . 

Para a variável “Os Padres não pregam tão bem na Igreja católica” – CV = 55,00, a 

discordância total representa 44%, discordância parcial 30%, a indiferença 14%, a concordância 

parcial 10% e a concordância total 2%. A discordância total representa a maioria relativa, e os 

percentuais de indiferença são significativos. Avaliação fracamente considerada para discordância.  

A variável “A exigência da Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos me faz pensar 

se estou na Igreja ou religião certa” – C.V. = 54,55 apresentou um percentual de discordância total 

de 40%, discordância parcial de 14%, indiferença de 30% e concordância total de 2%. A 

discordância total representa uma maioria relativa. Avaliação fraca para discordância. 

A discordância fracamente considerada nesta questão, pode ser entendida em função dessa 

nova configuração e estrutura do mercado religioso na contemporaneidade e a liberdade de escolha 

dos consumidores. O aumento da competição no mercado plural católico implica em maior exigência e 

liberdade de escolha dos consumidores, influenciado significativamente pelas estratégias de 

marketing das organizações religiosas. Compreende-se também os três princípios relacionados ao 

compromisso religioso na Teoria das Escolhas Racionais (T.E.R): os indivíduos avaliarão os custo e 

benefícios e irão consumir os produtos religiosos que maximizem seus ganhos (da mesma maneira 

como escolhem qualquer outro produto de consumo); pelo fato de ser uma mercadoria produzida 

coletivamente, o prazer que a religião oferece depende do grau de sociabilidade que produz. Quanto 

maior a confiança do grupo nos benefícios que a religião produzirá no futuro, maior a confiança dos 

indivíduos nos mesmos; se é possível ter acesso aos “lucros” da religião sem participar efetivamente 

nela, os indivíduos tenderão a ter baixos níveis de comprometimento com as instituições religiosas.   

Considerando as proporções, as variáveis de maior concordância para as atitudes do 

construto de elementos inibidores dos católicos não praticantes foram: “Os fiéis/seguidores ou 

católicos têm pouco tempo para se dedicarem à Igreja Católica e suas atividades”, avaliação fraca 

para concordância; “Falta preparo para os colaboradores e lideranças da Igreja no relacionamento 

com os fiéis/seguidores/católicos”, avaliação fraca para concordância; “Falta motivação aos 
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fiéis/seguidores/católicos porque não está claro o benefício que as ações da Igreja proporciona para 

nós católicos”, avaliação fraca para concordância. 

Para a variável “Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se dedicarem à Igreja 

Católica e suas atividades” – CV = 32,43 -, a concordância total corresponde a 34%, concordância 

parcial 32%, indiferença 12% e discordância parcial 18%. A concordância total representa a maioria 

relativa.  

O posicionamento da maioria relativa dos católicos não praticantes tendo pouco tempo para 

dedicar à Igreja Católica, compreende o terceiro princípio considerado na Teoria da Escolha 

Racional (T.E.R), em relação ao compromisso religioso: se é possível ter acesso aos “lucros” da 

religião sem participar efetivamente nela, os indivíduos tenderão a ter baixos níveis de 

comprometimento com as instituições religiosas (Cf. FINKE e STARK, 1992). 
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Tabela 49 

Distribuição dos valores das atitudes associados a elementos inibidores dos                     

católicos não praticantes 

Atitudes em relação a elementos inibidores 

 Concordância (%) 

 Discordo  Concordo 

C.V Tot. Parc. Ind. Parc. Tot. 

        

01 A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos 

46,15 22,0 26,0 24,0 22,0 6,0 

02 Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se 

dedicarem à Igreja Católica e suas atividades 

32,43 4,0 18,0 12,0 32,0 34,0 

03 A escolha de pertença à religião católica é difícil e 

dificulta a  realização de seguir a Igreja por causa da 

imagem da Igreja hoje 

56,52 44,0 16,0 16,0 18,0 6,0 

04 Os orientadores da Igreja, em geral, têm pouca habilidade 

para orientar os fiéis/seguidores/católicos 

52,00 30,0 22,0 18,0 24,0 6,0 

05 As atividades e pregações da Igreja não preparam os 

fiéis/seguidores/católicos para ter Deus 

65,00 52,0 20,0 10,0 12,0 6,0 

06 A carência de atendimento dos fiéis/seguidores/católicos 

sobre as nossas necessidades dificulta a fidelidade à 

Igreja 

44,44 24,0 16,0 34,0 22,0 4,0 

07 Não há orientadores para os fiéis/seguidores/católicos em 

número suficiente na Igreja 

46,43 26,0 14,0 26,0 26,0 8,0 

08 Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os 

temas que a Igreja aborda 

41,38 18,0 16,0 28,0 34,0 4,0 

09 A exigência da Igreja para com os seus 

fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na 

Igreja ou religião certa 

54,55 40,0 14,0 30,0 14,0 2,0 

10 Falta preparo para os colaboradores e lideranças da Igreja 

no relacionamento com os fiéis/seguidores/católicos 

40,74 16,0 30,0 22,0 30,0 2,0 

11 Os padres não pregam tão bem na Igreja Católica 55,00 44,0 30,0 14,0 10,0 2,0 

12 Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque 

nestá claro o benefício que as ações da Igreja 

proporcionam para nós católicos 

40,74 22,0 18,0 30,0 28,0 2,0 

13 As ações da Igreja são dificultadas pela falta de 

tolerância dos colaboradores 

32,00 22,0 22,0 36,0 20,0 - 

14 Os colaboradores da Igreja  não dominam o 

conhecimento da Bíblia exigido para a orientação dos 

católicos 

28,00 18,0 38,0 18,0 26,0 - 

15 A Igreja Católica inibe a minha religiosidade 26,32 44,0 26,0 26,0 4,0 - 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.6.3 Análise dos católicos não praticantes – Elementos Incentivadores 

 

Esta subseção apresenta os dados descritivos e a análise do construto “elementos 

incentivadores” dos católicos não praticantes em relação à Igreja Católica. Os resultados 

apresentado pela tabela 50 registram a estatística da média e desvio-padrão para cada uma das 15 

variáveis que compõem o construto. 

Os valores médios variam entre 4,2 e 3,4 sendo a média das médias igual a 3,83. A média 

das médias é o índice de posicionamento e a média máxima que se pode obter com concordância 

total é 5. Sendo as variáveis mensuradas numa escala intervalar de 5 pontos, os valores médios 

apresentam forte concentração em torno do valor 3  (12 características), sendo que 3 variáveis 

obtiveram médias superiores a 3 (3 características).  

 Dos resultados das médias, 8 variáveis obtiveram médias acima do índice de posicionamento  

(3,83) e  7 variáveis com médias menor que o índice de posicionamento. Entre as variáveis com 

menor média, destacam-se: “Clarificar os critérios de salvação e conduta para os católicos” (3,4); 

“Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos colaboradores para a comunidade, para os 

católicos” (3,5); e “Desenvolver ações para evitar desistências da igreja por parte dos católicos” 

(3,6). Dentre as variáveis com maior média, destacam-se: “Influência da família para ser católico” 

(4,2); “Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos” (4,2); e “Realização de trabalhos 

mas orientados para  tema  de maior  necessidade dos  católicos” (4,1). 
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Tabela 50 

Valores médios dos graus de importância das atitudes elementos incentivadores dos      

católicos não praticantes 

Atitudes em relação a elementos incentivadores 
Média de 

importância 

Desvio 

Padrão 

01 Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos 4,2 1,0 

02 Influência da família para ser católico 4,2 1,1 

03 Realização de trabalhos mais orientados para  temas  de maior  

necessidade dos  católicos 
4,1 0,8 

04 Relacionamento do padre com a comunidade 3,9 1,0 

05 Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade 3,9 1,0 

06 Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos benefícios para os 

católicos e a comunidade 
3,9 0,9 

07 Divulgação entre os católicos e a comunidade das ações da Igreja 3,9 0,9 

08 Deixar claro o que a Igreja quer com os católicos. 3,9 1,0 

09 Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e a 

comunidade 
3,8 1,0 

10 Influência da cultura, tradição para ser católico 3,8 1,1 

11 Definição mais clara do que se espera de uma religião 3,7 1 

12 A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade 3,7 1,1 

13 Desenvolver ações para evitar desistências da Igreja por parte dos 

católicos. 
3,6 1,1 

14 Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos colaboradores 

para a comunidade, para os católicos 
3,5 0,9 

15 Clarificar os critérios de salvação e conduta para os católicos. 3,4 1,0 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 51 apresenta as atitudes avaliadas indicando a distribuição dos valores (%) e os 

coeficientes de variações (%). Considerando-se as estatísticas descritivas apresentada na tabela 51 

para análise e interpretação das atitudes associadas à avaliação de elementos incentivadores, tem-se 

que, dentre os elementos do construto elementos incentivadores para os católicos não praticantes, 

com o coeficiente de variação menor indicando avaliações mais concordantes e homogêneas, 

destacam-se as variáveis: “Realização de trabalhos mas orientados para  tema  de maior  necessidade 

dos  católicos” – C.V. = 19,51;  “Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos benefícios para os 

católicos e comunidade” –  C.V. = 23,08; e  “Divulgação entre os católicos e a comunidade as ações 

da Igreja” – C.V. = 23,08.. 



 236 

A variável “Realização de trabalhos mas orientados para  tema  de maior  necessidade dos  

católicos” – C.V. = 19,51 demonstra um percentual de indiferença de 24%, concordância parcial de 

36% e concordância total de 38%. A maioria relativa (38%) concorda totalmente e os indiferentes 

são significativos. Avaliação fracamente considerada para concordância. 

O posicionamento dos católicos não praticantes pode ser compreendido considerando 

Hervieu-Léger (2005: p. 156 -157), que afirma que o pluralismo religioso tem levado a uma situação 

de “crença sem pertencimento”. Essa propensão a “crer sem pertencer” se verifica no caso em que o 

individuo dá à sua busca espiritual um sentido religioso, ou seja, quando ele estabelece um vínculo 

entre sua solução crente pessoal e uma tradição crente instituída à qual ele se reporta de maneira 

livre: “eu me sinto espiritualmente cristão, mas não pertenço a nenhuma igreja”, etc. Assim, para 

fazer  valer tais preferências pessoais não é preciso unir-se a nenhum grupo religioso particular. 

A variável “Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos benefícios para os católicos e 

comunidade” ‒  C.V. = 23,08 apresenta um percentual de 38% para avaliações de indiferentes, 

concordância parcial de 30% e concordância total de 30%. A maioria relativa (38%) se posicionou 

como indiferente e as concordâncias são significativas. Entende-se que os católicos não praticantes, 

em sua maioria relativa, são indiferentes em relação à ampliação das ações sociais e benefícios para 

os católicos e a comunidade. Eis ai um resultado que chama a atenção. 

A explicação dessa indiferença dos católicos não praticantes com a Igreja Católica, pode ser 

compreendida, conforme disposto, também no contexto da abordagem de Usarski (Cf. 2012), 

relacionando essa abordagem como referência para compreender esse comportamento dos católicos 

não praticantes. Conforme Usarski (Cf. 2012), na percepção do consumidor, os bens oferecidos são 

adquiridos em situações que Hartmut Esser (1993, p.239) classifica como “paramétricas”. O termo 

refere-se à figura de um ator cuja relativa autonomia social o deixa se posicionar positivamente 

diante de uma oferta sem que esse posicionamento possa ser influenciado por demandas, 

expectativas ou reações de um grupo ao qual o indivíduo faça parte. Nesse sentido o mercado 

religioso relaciona atores sociais geralmente anônimos que adquirem determinados “produtos” 

isolados de acordo com seus interesses e necessidades pessoais, sem que as respectivas operações 

possa implicar em algum tipo de compromisso duradouro nem entre os parceiros de troca, nem entre 

o ator e o contexto social em que a aquisição de um bem religioso acontece (Cf. USARSKI, 2012). 

Percebe-se, neste sentido, os católicos não praticantes individualistas, e sem algum tipo de 

compromisso com a Igreja Católica e a comunidade.  
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A variável “Divulgação entre os católicos e a comunidade as ações da Igreja” – C.V. = 23,08  

demonstra para a concordância parcial 34%, concordância total 30%, para a indiferença 28% e para 

a discordância parcial 8%. A maioria relativa concorda parcialmente e os percentuais de indiferença 

são significativos. Entende-se que os católicos não praticantes, em sua maioria relativa, consideram 

fracamente como um elemento incentivador a divulgação das ações da Igreja. 

Para os coeficientes de variações maiores, com variabilidade dos dado indicando opiniões 

mais diversas dos católicos não praticantes, destacam-se as variáveis: “Desenvolver ações para 

evitar desistências da igreja por parte dos católicos” – C.V. = 30,56; “A Igreja Católica incentiva a 

minha religiosidade” – C.V. = 29,73; e “Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os 

católicos” – C.V. = 29,41. 

A variável “Desenvolver ações para evitar desistências da igreja por parte dos católicos” – 

C.V. = 30,56 indica um percentual para indiferença de 38%, para concordância parcial de 28%, para 

concordância total de 24%, para discordância total de 6% e para discordância parcial de 4%. Os 

indiferentes representam a maioria relativa e os percentuais de concordâncias são significativos. 

Essa indiferença pode ser explicada através da Teoria das Escolhas Racionais, considerando 

a lógica que orienta os consumidores religiosos (demanda) e que tem como base, os sete axiomas 

especificado por Stark e Baindridge (Cf. 2008). O comportamento dos católicos não praticantes é 

explicado pela relação com os seguintes axiomas: os seres humanos buscam o que percebem ser 

recompensas e evitam o que percebem ser custos; as recompensas variam de acordo com o tipo, 

valor e a generalidade 

A variável “A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade” – C.V. = 29,73 indica um 

percentual de concordância parcial de 34%, concordância total de 28%, indiferente de 26%,  

discordância parcial de 8% e discordância total de 4%. A concordância parcial representa a maioria 

relativa e os indiferentes são significativos. Entende-se que, a Igreja católica não tem incentivado a 

religiosidade dos católicos não praticantes. Avaliação fraca para concordância. 

A variável “Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os católicos” – C.V. = 29,41 

demonstra que 40% são indiferentes, os que concordam parcialmente representam 26%, concordam 

totalmente 18%, discordam parcialmente 12% e discordam totalmente 4%. A maioria relativa se 

posiciona como indiferente e a concordância é fracamente percebida. Clarificar os critérios de 

salvação e conduta é percebido pelos católicos não praticantes como um elemento fracamente 

incentivador.   
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Considerando as proporções, as variáveis de maior concordância para as atitudes do 

construto de elementos incentivadores dos católicos não praticantes foram: “Influência da família 

para ser católico”, avaliação moderada; “Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos”, 

avaliação moderada; “Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade”, avaliação fraca  

para concordância.  

È importante contextualizar a influência da família e da  cultura para ser católico. Para a 

variável “Influência da família para ser católico” – C.V. = 26,19 os resultados indicam uma 

concordância total de 58%, representando a maioria absoluta. A concordância parcial corresponde a 

20%, de indiferença 13,3% e de discordância total 2%. Os católicos não praticantes percebem 

moderadamente a influência da família para ser católico. Essa variável corrobora os achados na 

avaliação da “Influência da família para ser católico” no construto elementos incentivadores 

consolidado (católicos freqüentes à missa, católicos não praticantes, católicos de dupla pertença). 

Considera-se a análise desta questão na abordagem de Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995) e  

Hervieu-Léger (Cf. 2008) mencionadas no construto elementos incentivadores consolidado. 

Compreende-se que, a identidade religiosa não é, preponderantemente, mais herdada, mas inserida 

em uma dinâmica na qual o sujeito é o principal agente da construção de crenças. A variável 

“Influência da cultura e tradição para ser católico”, – C.V. = 28,95 indica uma concordância total de 

32%, concordância parcial de 34%, representando a maioria relativa, indiferença de 20% e 

discordância parcial 12%. Os católicos não praticantes percebem fracamente a influência da cultura 

para ser católico. Essa variável corrobora os achados na avaliação da “Influência da cultura e 

tradição para ser católico”, no construto elementos incentivadores consolidado (católicos freqüentes 

à missa, católicos não praticantes, católicos de dupla pertença). Considera-se a análise desta questão 

na abordagem de Hervieu-Léger (Cf. 2008), Kotler e Armstrong (Cf. 1993) e Passos (Cf. 2006), 

mencionadas no construto elementos incentivadores consolidado. A cultura pode hoje em dia ser 

apropriada como “bem comum cultural”, sem implicar, ou implicar cada vez menos, a adesão 

pessoal ao sistema das crenças que produziu esse patrimônio de conhecimentos e de símbolos. A 

cultura reflete certas influências advindas de fatores como etnia, raça, religião e identidade nacional 

ou regional. Quando alguns desses elementos mudam em uma sociedade, muda também a cultura. 

Compreende-se, também, a menor influência da cultura, considerada pelos católicos não praticantes 

para ser católico, relacionada a modernidade, que desponta acelerada pelas conquistas da ciência, 

num processo de racionalização do cotidiano humano, impondo novas formas de organização da 

sociedade ( PASSOS, 2006, pp.123-124).  
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A variável “Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade”, – C.V. = 25.64  

indica uma concordância total de 34% e concordância parcial de 34%, representando esses dois 

posicionamentos a maioria relativa, indiferença de 26% e discordância parcial de 4%. Os católicos 

não praticantes avaliam fracamente a importância de trabalhos de maior porte para a comunidade. 

Recorremos novamente a Giddens (2012), para analisar essa percepção dos católicos não 

praticante, quando afirma que em épocas passadas, as organizações religiosas ostentavam uma 

influência considerável sobre governos e agências sociais, e tinham muito respeito na comunidade e 

que as organizações religiosas perderam grande parte da influência social e política que tinham. 

Entende-se, também, que esse posicionamento dos católicos não praticante, demonstra uma 

incompreensão da importância da vivência eclesial e da comunhão sacramental, e manifestam neles 

uma vivência religiosa individualizada e solitária. 
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Tabela 51 

Distribuição dos valores das atitudes associados a elementos incentivadores dos              

católicos não praticantes 

Atitudes em relação a elementos incentivadores 

 Concordância (%) 

 Discordo  Concordo 

C.V Tot. Parc. Ind. Parc. Tot. 

        

01 Relacionamento do padre com a comunidade 25,64 - 10,0 20,0 38,0 32,0 

02 Realização de trabalhos de maior porte para a 

comunidade 

25,64 2,0 4,0 26,0 34,0 34,0 

03 Definição mais clara do que se espera de uma religião 27,03 - 14,0 26,0 36,0 24,0 

04 Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos 23,81 4,0 - 16,0 28,0 52,0 

05 Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e 

a comunidade 

26,32 2,0 12,0 14,0 44,0 28,0 

06 Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos 

colaboradores para a comunidade, para os católicos 

25,71 4,0 6,0 40,0 36,0 14,0 

07 Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos 

benefícios para os católicos e comunidade 

23,08 - 2,0 38,0 30,0 30,0 

08 Realização de trabalhos mais orientados para  temas  de 

maior  necessidade dos  católicos 

19,51 - 2,0 24,0 36,0 38,0 

09 Divulgação entre os católicos e a comunidade das ações 

da Igreja 

23,08 - 8,0 28,0 34,0 30,0 

10 Influência da cultura e tradição para ser católico 28,95 2,0 12,0 20,0 34,0 32,0 

11 Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os 

católicos. 

29,41 4,0 12,0 40,0 26,0 18,0 

12 Influência da família para ser católico 26,19 6,0 0,0 22,0 14,0 58,0 

13 Deixar claro o que a Igreja quer com os católicos. 25,64 2,0 2,0 34,0 30,0 32,0 

14 Desenvolver ações para evitar desistências da Igreja por 

parte dos católicos. 

30,56 6,0 4,0 38,0 28,0 24,0 

15 A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade 29,73 4,0 8,0 26,0 34,0 28,0 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.7 Caracterização - católicos de dupla pertença 

 

A tabela 52 apresenta o número da amostra por público considerado, sendo 100,0% dos 

respondentes católicos de dupla pertença – é católico mas frequente outros templos ou religiões. 

 

Tabela 52 

Amostra utilizada por público 

 
Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

Católico frequente à missa - - - - 

Católico não praticante - - - - 

Católico de dupla pertença 50 100,0 100,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

A tabela 53 representa, através de uma análise univariada, o número da amostra por sexo, 

sendo 66% feminino e 34% masculino. 

 

Tabela 53 

Sexo 

 Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

Feminino 33 66,0 66,0 66,0 

Masculino 17 34,0 34,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 A tabela 54 demonstra que 50% dos respondentes têm entre 19 a 29 anos, representando a 

maior porcentagem. A faixa de idade entre 30 a 44 anos corresponde a 28% dos respondentes,.a 

faixa de idade entre 45 a 59 anos corresponde a 16% dos entrevistados, e 6% dos respondentes têm 

idade acima de 59 anos. 
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Tabela 54 

Idade 

 Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

De 19 a 29 25 50,0 50,0 50,0 

De 30 a 44 anos 14 28,0 28,0 78,0 

De 45 a 59 anos 8 16,0 16,0 94,0 

Acima de 59 anos 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 55 indica que 50% dos respondentes são solteiros, 26% casados, 18% divorciados 

ou separados e 6% viúvos.  

 

Tabela 55 

Estado civil 

 Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

Solteiro (a) 25 50,0 50,0 50,0 

Casado (a) ou vive junto 13 26,0 26,0 76,0 

Divorciado (a) ou separado 9 18,0 18,0 94,0 

Viúvo (a) 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela. 56 evidencia que a maior parte dos respondentes, 58 %, não possui filhos enquanto 

que 42% possuem. 
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Tabela 56 

Tem filhos? 

 Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

Não 29 58,0 58,0 58,0 

Sim 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Considerando a amostra utilizada, 16% tem um filho, 20% possuem dois a três filhos, 4% 

estão na faixa de quatro a cinco filhos, 2% possuem mais de cinco filhos e 58% não possuem 

nenhum filho, conforme a tabela 57. 

 

Tabela 57 

Quantidade de filhos 

 Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

1 filho 8 16,0 16,0 16,0 

2 a 3 filhos 10 20,0 20,0 36,0 

4 a 5 filhos 2 4,0 4,0 40,0 

+ 5 filhos 1 2,0 2,0 42,0 

Nenhum filho 29 58,0 58,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 58 apresenta que nenhum dos respondentes é analfabeto ou possui o primário 

incompleto, nenhum respondente possui o primário completo ou ginasial incompleto, 4% têm o 

ginasial completo ou o colegial incompleto, 54% têm o colegial completo ou o superior incompleto 

e 42% possuem o superior completo. 
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Tabela 58 

Grau de instrução 

 Frequência 

Absoluta 
% do total % válido 

% 

acumulado 

     

Analfabeto/Primário incompleto - - - - 

     

Primário completo/Ginasial 

incompleto 
- - - - 

     

Ginasial completo/Colegial 

incompleto 
2 4,0 4,0 4,0 

 

Colegial completo/superior 

incompleto 

27 54,0 54,0 58,0 

     

Superior completo 21 42,0 42,0 100,0 

     

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 59 indica que 14% dos respondentes pesquisados estão situados, de acordo com a 

classificação socioeconômica – critério ABIPEME -, nas classes A (alta) e B (média alta), 22% na 

classe C (média) e 64% nas classes D (média baixa) e E (baixa). 

 

Tabela 59 

Amostra utilizada por classe socioeconômica 

 Frequência 

Absoluta 
% do total % válido % acumulado 

     

AB 7 14,0 14,0 14,0 

C 11 22,0 22,0 36,0 

DE 32 64,0 64,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.7.1 Análise dos católicos de dupla pertença – Satisfação Geral 

 

Esta subseção apresenta os dados descritivos e análise do construto “satisfação geral” dos 

católicos dos católicos de dupla pertença. O resultado apresentado pela tabela.60 registra a 

estatística da média e desvio-padrão para cada uma das 15 variáveis que compõem o segundo bloco 

do construto da pesquisa. Os valores médios variam entre 3,5 e 1,8, sendo a média das médias igual 

a 2,86. A média das médias é o índice de posicionamento, e a média máxima que se pode obter com 

concordância total é 5, e com a discordância total é 1. Sendo as variáveis mensuradas numa escala 

intervalar de 5 pontos, os valores médios apresentam forte concentração em torno do valor 3 (10 

características), sendo que 5 características obtiveram médias inferiores a 3.  

Entre as variáveis com menor média destacam-se: “Não estou feliz por ser desta Igreja – 

discordância” (1,8); “Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja – 

discordância” (1,8); e  “Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja – discordância” (1,9). 

Dentre as variáveis com maior média, destacam-se: “Eu recomendaria aos amigos para serem da 

minha Igreja” (3,5); “Esta igreja é uma das melhores que pude escolher” (3,4); e “Ser membro desta 

Igreja tem sido uma boa experiência” (3,4).  

As avaliações dos católicos de dupla pertença tendem a ser fracamente consideradas à 

satisfação com a Igreja Católica, pois nas questões com enunciados afirmativos, as médias estão 

acima do índice de posicionamento, mas não tendem para a média máxima (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 246 

Tabela 60 

Valores médios dos graus de importância das atitudes de satisfação geral –                       

católico de dupla pertença 

Atitudes em relação à satisfação geral Média de importância Desvio Padrão 

01 Eu recomendaria aos amigos para serem da minha 

Igreja 

3,5 1,0 

02 Esta Igreja é uma das melhores que pude escolher 3,4 1,2 

03 Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência 3,4 1,0 

04 Às vezes, tenho dúvida sobre se devo continuar nesta 

Igreja 

3,3 1,1 

05 Eu tenho realmente gostado desta Igreja 3,2 1,0 

06 Esta Igreja é exatamente o que necessito 3,1 0,8 

07 Esta Igreja não tem me realizado (funcionado) tão bem 

como pensei 

3,1 1,1 

08 Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta 

Igreja 

3,1 1,0 

09 Minha escolha por esta Igreja foi a mais sensata 3,0 0,9 

10 Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher e ser 

desta Igreja 

3,0 0,9 

11 Se eu pudesse escolheria outra Igreja ou religião 2,8 1,2 

12 Estou sempre satisfeito quando lembro da minha Igreja 2,5 1,1 

13 Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja 1,9 1,0 

14 Não estou feliz por ser desta Igreja 1,8 1,0 

15 Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da 

minha Igreja 

1,8 0,9 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela 61 apresenta as atitudes avaliadas indicando a distribuição dos valores (%) e os 

coeficientes de variações (%). Considerando-se as estatísticas descritivas apresentada na tabela.61 

para análise e interpretação das atitudes associadas à avaliação de satisfação geral, destacam-se as 

variáveis com menor coeficiente de variação:: “Esta Igreja é exatamente o que necessito”  – C.V. =  

25,81; “Eu recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” – C.V. =  28,57; e “Ser membro 

desta Igreja tem sido uma boa experiência” – C.V. = 29,41.. 

A variável “Esta Igreja é exatamente o que necessito” (realização de necessidades).- C.V. =  

25,81 apresenta um percentual de indiferença de 44%, concordância parcial de 32%, discordância 

parcial de 20%. Os que se posicionaram como indiferentes são a maioria relativa, sendo a 
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concordância parcial e a discordância parcial significativas. .Pode-se afirmar que os católicos de 

dupla pertença não estão sentindo a Igreja católica realizando suas necessidades.  

Considerando o paradigma da desconfirmação, a realização de necessidades foi 

negativamente desconfirmada,: quando o desempenho do bem ou serviço está abaixo do esperado 

(Cf. CHURCHIL e SUPRENANT, 1982).  

A variável “Eu recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” (lealdade) – CV = 

28,57 demonstra um percentual de concordância parcial de 52%, indiferença de 26%, concordância 

total de 10%, discordância parcial 6% e discordância total de 6%. A concordância parcial é a 

maioria absoluta e o percentual de indiferença é significativo. Os católicos de dupla pertença 

indicam, moderadamente, a Igreja Católica para os amigos. Entretanto, a avaliação tende para 

fracamente percebida. Avaliação moderada para concordância. Esta variável (questão 14) representa 

avaliação da lealdade parcial e constitui uma das variáveis (questões 13, 14 e 15) do construto 

satisfação geral que mensura a lealdade total. Os resultado indicam lealdade espúria.  

È importante destacar que, o católico de dupla pertença tende a não ser leal à Igreja Católica, 

com o termo dupla pertença sendo indicativo disso. O consumidor não leal é aquele que tem fraco 

comportamento e atitudes em relação à Igreja. Eles podem basear suas escolhas em fatores abrangentes 

incluindo escolhas de última hora e agem muitas vezes por conveniência. Para os católicos de dupla 

pertença, a avaliação da lealdade total indicou lealdade espúria.   

A variável “Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência” (avaliação da escolha -  

resultados) – C.V. = 29,41 demonstra que os indiferentes representam 38%, a concordância parcial 

32%, a concordância total 14%, a discordância parcial 10% e discordância total 6%. Os que se 

posicionaram como indiferentes são a maioria relativa. Os dados indicam que os católicos de dupla 

pertença não fazem uma avaliação favorável da experiência de ser membro da Igreja Católica. 

Considerando o construto de Churchil e Suprenant (1982) baseado no paradigma da 

desconfirmação,  a escolha e o resultado da experiência de ser membro da Igreja Católica para os 

católicos de dupla pertença, indica uma expectativa negativamente desconfirmada (quando o 

desempenho do bem (Igreja) ou serviço está abaixo do esperado).  

 Conforme Oliver (Cf. 1997), a satisfação é a resposta da realização do consumidor, através 

dos benefícios que um bem ou serviço proporcionam, ou estão proporcionando, ao atender às suas 

necessidades. Quando os benefícios recebidos são maiores que os esperados em determinada 

situação, esse consumo realizado gera satisfação. A noção de realização implica existir um objetivo 

a ser alcançado e que a mesma seja avaliada contra um padrão de referência.  



 248 

 Assim, a satisfação envolve, no mínimo, dois elementos: um resultado, que é o benefício 

proporcionado pela oferta e uma referência de comparação, ou seja, expectativas, experiências e 

informações. Entende-se uma referência de comparação na atitude dos católicos de dupla pertença. 

 É importante destacar que a dupla pertença remete a ocorrências de pertenças institucionais 

relativizadas (Cf. SANCHIS, 1998). Isso propicia uma tendência a um posicionamento mais crítico 

em relação à experiência em uma instituição religiosa tradicional, como a Igreja Católica. Avaliação 

fracamente considerada para concordância..  

Para as avaliações com coeficiente de variação maior, indicando avaliações com maior 

variabilidade dos dados, o que indica opiniões diversas, tem-se as seguintes variáveis: “Não estou 

feliz por ser desta Igreja” (discordância), C.V. = 55,56; “Sinto-me mal com a minha decisão de ser 

desta Igreja” (discordância), C.V. = 52,63; e “Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da 

minha Igreja” (discordância) – CV =  50,00.. 

A variável “Não estou feliz por ser desta Igreja” (afetividade negativa) – discordância – C.V. 

= 55,56 demonstra que discordância total corresponde a 52%, discordância parcial a 24%, a 

indiferença a 12% e a concordância parcial a 12%. A discordância total corresponde à maioria 

absoluta, indicando uma avaliação moderada.. Essa variável está relacionada, preponderantemente, 

ao componente afetivo.  

Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995), afirmam que o componente afetivo representa os 

sentimentos de uma pessoa sobre o objeto de atitude. Quando se enfatiza o grau de prazer, a 

satisfação está mais relacionada ao componente afetivo, e quando se refere ao conhecimento 

proporcionado por um bem (Igreja) ou serviço, em vez do orgulho de possuí-lo ou de pertencer a 

algo, trata-se de uma satisfação, cognitivamente, orientada (Cf. OLIVER, 1997). Considerando o 

paradigma da desconfirmação, a expectativa para a discordância da afetividade negativa  foi 

confirmada (quando o desempenho do bem (Igreja – discordância para afetividade negativa) ou 

serviço está de acordo com o esperado).  

Para a variável “Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja” (atribuição de 

fracasso – remorso) – discordância – C.V. = 52,63, os percentuais de discordância total 

correspondem a 50%, de discordância parcial 20%, de indiferença 20% e de concordância parcial 

10%. A discordância total representa a maioria relativa e os que se posicionaram como indiferentes 

são significativos. Avaliação fracamente percebida para discordância.. 

A variável “Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” (lealdade) – 

discordância – CV = 50,00 demonstra que os percentuais de discordância total corresponde a 52%, 
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de discordância parcial 24%, de indiferença 20% e de concordância parcial 4%. A maioria absoluta 

(52%) discorda totalmente e o percentual de indiferença é significativo. Essa variável (questão 15) 

representa uma das questões (questões 13, 14 e 15 do constructo “satisfação geral”) que também 

mensuram a lealdade. Os resultados indicam lealdade espúria. Avaliação moderada para 

discordância.  

Considerando as proporções, as variáveis de maior concordância para as atitudes do 

construto de satisfação geral dos católicos de dupla pertença foram:  “Eu recomendaria aos amigos 

para serem da minha Igreja”, avaliação moderada; afetividade positiva – “Eu tenho realmente 

gostado desta Igreja”, avaliação fraca; avaliação de desempenho geral e qualidade – “Esta igreja é 

uma das melhores que pude escolher”, avaliação fraca. 

A avaliação do construto de satisfação geral para os católicos de dupla pertença, foi   

fracamente percebida. Considerando o paradigma da desconfirmação, a satisfação geral dos 

católicos de dupla pertença foi negativamente desconfirmada (quando o desempenho do bem 

(Igreja) ou serviço está abaixo do esperado).  
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Tabela 61 

Distribuição dos valores das atitudes associados à satisfação geral –                                  

católicos de dupla pertença 

Atitudes em relação à satisfação geral 

 Concordância (%) 

 Discordo  Concordo 

C.V Tot. Parc. Ind. Parc. Tot. 

        

01 Esta Igreja é uma das melhores que pude escolher 35,29 10,0 10,0 30,0 34,0 16,0 

02 Esta Igreja é exatamente o que necessito 25,81 2,0 20,0 44,0 32,0 2,0 

03 Esta Igreja não tem me realizado (funcionado) tão bem 

como pensei 

35,48 
10,0 

20,0 26,0 40,0 4,0 

04 Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta 

Igreja 

32,26 
10,0 

14,0 38,0 32,0 6,0 

05 Às vezes, tenho dúvida se devo continuar nesta Igreja 33,33 8,0 18,0 20,0 46,0 8,0 

06 Minha escolha por esta Igreja foi a mais sensata 30,00 6,0 16,0 56,0 16,0 6,0 

07 Se eu pudesse escolheria outra Igreja ou religião 42,86 20,0 18,0 32,0 22,0 8,0 

08 Eu tenho realmente gostado desta Igreja 31,25 6,0 18,0 30,0 38,0 8,0 

09 Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja 52,63 50,0 20,0 20,0 10,0 - 

10 Não estou feliz por ser desta Igreja 55,56 52,0 24,0 12,0 12,0 - 

11 Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência 29,41 6,0 10,0 38,0 32,0 14,0 

12 Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher e ser 

desta Igreja 

30,00 
6,0 

16,0 56,0 14,0 8,0 

13 Estou sempre satisfeito quando lembro da minha Igreja 44,00 26,0 26,0 22,0 24,0 2,0 

14 Eu recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja 28,57 6,0 6,0 26,0 52,0 10,0 

15 Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da minha 

Igreja 

50,00 
52,0 

24,0 20,0 4,0 - 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.7.2 Análise dos católicos de dupla pertença – Elementos Inibidores 

 

Esta subseção apresenta os dados descritivos e análise do construto “elementos Inibidores” 

dos católicos de dupla pertença. Os resultados apresentado pela tabela.62 registram a estatística da 

média e desvio-padrão para cada uma das 15 variáveis que compõem o construto elementos 

Inibidores. Os valores médios variam entre 3,7 e 2,3 sendo a média das médias igual a 2,86. A 

média das médias é o índice de posicionamento e a média máxima que se pode obter com 

concordância total é 5 e com a discordância total é 1. Sendo as variáveis mensuradas numa escala 

intervalar de 5 pontos, os valores médios apresentam forte concentração em torno do valor 2 (9 

características), sendo que 6 característica obtiveram médias superiores a 3.  

Entre as variáveis com menor média destacam:-se: “As atividades e pregações da Igreja não 

preparam os fiéis/seguidores/católicos para ter Deus” (2,3); “A Igreja Católica inibe a minha 

religiosidade” (2,4); “Os padres não pregam tão bem na Igreja católica” (2,6); “A exigência da 

Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na Igreja ou religião certa” 

(2,6); “Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os temas que a Igreja aborda” (2,6); “A 

exigência da Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na Igreja ou 

religião certa” (2,6); A escolha de pertença à religião católica é difícil e dificulta a  realização de 

seguir a Igreja por causa da imagem da Igreja hoje (2,6) 

Dentre as variáveis com maior média destacam-se: “Os fiéis/seguidores ou católicos têm 

pouco tempo para se dedicarem à Igreja Católica e suas atividades” (3,7); “Não há orientadores para 

os fiéis/seguidores/católicos em número suficiente na Igreja” (3,2); e “A Igreja Católica tem pouco 

tempo para orientar os fiéis/seguidores/católicos (3,1). 

Considerando as médias e o índice de posicionamento (2,86), as atitudes dos católicos de 

dupla pertença tendem a ser não favoráveis à Igreja Católica com a a avaliação dos elementos 

inibidores, pois, das médias, 9 médias estão acima do índice de posicionamento (2,86) para questões 

com enunciados nulos e as médias que estão abaixo do índice de posicionamento nas questões com 

enunciados nulos não tendem para a média mínima máxima (1) de  discordância total.   
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Tabela 62 

Valores médios dos graus de importância das atitudes elementos inibidores dos               

católicos de dupla pertença 

Atitudes em relação a elementos inibidores 
Média de 

importância 

Desvio 

Padrão 

01 Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se 

dedicarem à Igreja Católica e suas atividades 

3,7 1,1 

02 Não há orientadores para os fiéis/seguidores/católicos em 

número suficiente na Igreja 

3,2 1,0 

03 A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos 

3,1 1,2 

04 Falta preparo para os colaboradores e lideranças da Igreja no 

relacionamento com os fiéis/seguidores/católicos 

3,1 1,1 

05 Os orientadores da Igreja, em geral, têm pouca habilidade para 

orientar os fiéis/seguidores/católicos 

3,0 1,0 

06 As ações da Igreja são dificultadas pela falta de tolerância dos 

colaboradores 

3,0 1,1 

07 A carência de atendimento aos fiéis/seguidores/católicos sobre 

nossas necessidades dificulta a fidelidade à Igreja 

2,9 1,0 

08 Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque não está 

claro o benefício que as ações da Igreja proporcionam aos 

católicos 

2,9 1,0 

09 Os colaboradores da Igreja não dominam o conhecimento da 

Bíblia exigido para a orientação dos católicos 

2,9 1,0 

10 A escolha de pertença à religião católica é difícil e dificulta a  

realização de seguir a Igreja por causa da imagem da Igreja hoje 

2,6 1,1 

11 Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os temas que 

a Igreja aborda 

2,6 1,2 

12 A exigência da Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos 

me faz pensar se estou na Igreja ou religião certa 

2,6 1,0 

13 Os padres não pregam tão bem na Igreja católica 2,6 1,1 

14 A Igreja Católica inibe a minha religiosidade 2,4 1,1 

15 As atividades e pregações da Igreja não preparam os 

fiéis/seguidores/católicos para ter Deus 

2,3 1,1 

FONTE: Dados da pesquisa 
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A tabela 63 apresenta as atitudes avaliadas, indicando a distribuição dos valores (%) e os 

coeficientes de variação (%). Considerando as estatísticas descritivas apresentada na tabela 63 para 

análise e interpretação das atitudes associadas à avaliação de elementos inibidores para católicos de 

dupla pertença, destacam-se as variáveis: “Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se 

dedicarem à Igreja Católica e suas atividades” – C.V = 29,73; “Não há orientadores para os 

fiéis/seguidores/católicos em número suficiente na Igreja” – C.V = 31,25; “Os orientadores da Igreja 

em geral têm pouca habilidade para orientar os fiéis/seguidores/católicos” – C.V. = 33,33; “A 

carência de atendimento dos fiéis/seguidores/católicos sobre as nossas necessidades dificulta a 

fidelidade a Igreja” – CV = 34,48; “Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque não está 

claro o benefício que as ações da Igreja proporciona para nós católicos” – CV = 34,48; “O 

colaboradores da Igreja  não domina o conhecimento da Bíblia exigida para a orientação dos 

católicos” - CV = 34,48. 

A variável “Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se dedicarem a Igreja 

Católica e suas atividades” – C.V = 29,73 demonstra um percentual de concordância parcial de 40%,  

concordância total 26%, indiferença 22,%, discordo totalmente 8% e discordo parcialmente 4%. A 

concordância parcial representa a maioria relativa, e o percentual de indiferença é significativo. 

Avaliação fracamente percebida para discordância.  

Dentre as explicações, podemos considerar, novamente, a percepção de Prandi e Pierucci 

(Cf. 996, p.260) de que a religião perdeu para o conhecimento laico-científico a prerrogativa de 

explicar e justificar a vida nos seus mais variados aspectos, passando a interessar apenas em razão 

do seu proveito individual. A avaliação da questão pode ser explicada pelo terceiro princípio 

considerado na Teoria da Escolha Racional (T.E.R), em relação ao compromisso religioso: se é 

possível ter acesso aos “lucros” da religião sem participar efetivamente nela, os indivíduos tenderão 

a ter baixos níveis de comprometimento com as instituições religiosas (Cf. FINKE e STARK, 1992). 

A variável “Não há orientadores para os fiéis/seguidores/católicos em número suficiente na 

Igreja” – C.V = 31,25 indica que 38% posicionaram-se como indiferentes, a concordância parcial 

representa 36% e a discordância parcial 14%. A maioria relativa é representada pelos 

posicionamentos de indiferença e a concordância parcial é significativa. Pode-se afirmar que, na 

avaliação dos católicos de dupla pertença, não há orientadores suficiente para os fiéis na Igreja 

Católica.  

A variável “Os orientadores da Igreja, em geral, têm pouca habilidade para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos” – C.V. = 33,33 demonstra que o percentual de indiferença representa 
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42%, de concordância parcial 26%, de discordância parcial 16% e de discordância total 10%. A 

maioria relativa posiciona-se como indiferente. Avaliação fracamente percebida para discordância.  

A variável “A carência de atendimento dos fiéis/seguidores/católicos sobre as nossas 

necessidades dificulta a fidelidade a Igreja” – CV = 34,48 demonstra que o posicionamento como 

indiferentes representa 50%, concordância parcial 22%, discordância parcial 12% e discordância 

total 12%. A maioria relativa posiciona-se como indiferente e a discordância para a questão é 

fracamente percebida. 

A variável “Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque não está claro o benefício 

que as ações da Igreja proporciona para nós católicos” – CV = 34,48 indica que os percentuais de 

indiferença representam 38%, concordância parcial 26%, discordância parcial 22% e discordância 

total 10%. A maioria relativa posiciona-se como indiferente e a discordância para a questão é 

fracamente percebida.. A teoria do comportamento do consumidor considera que antes da ação de 

uma pessoa no processo de escolha ser influenciado por sua percepção de uma determinada situação, 

há necessidade primeiro da motivação. A falta de motivação, que pode ser percebida nos católicos 

de dupla pertença pela indiferença com a Igreja Católica, influencia a percepção dos fieis em relação 

à Igreja Católca. Kotler e Armstrong (Cf. 1993) afirmam que a motivação é compreendida como 

uma necessidade que se torna suficientemente premente, a ponto de levar uma pessoa a buscar sua 

satisfação. Quando práticas e ações não atendem à satisfação de ambas as partes, geram falta de 

motivação e perda de fieis. Esse resultado é um indicativo também de dissonância cognitiva nos 

católicos de dupla pertença..  

A variável “O colaboradores da Igreja  não dominam o conhecimento da Bíblia exigida para 

a orientação dos católicos” ‒ CV = 34,48 indica que a discordância parcial representa 34%, os 

indiferente 32%, e a concordância parcial 26%. A maioria relativa discorda parcialmente, e os 

percentuais de indiferentes são significativos. Avaliação fraca para discordância.  

Para as avaliações com o coeficiente de variação maior, indicando avaliações com maior 

variabilidade dos dados e opiniões diversas, têm-se as seguintes variáveis: “As atividades e 

pregações da Igreja não preparam os fiéis/seguidores/católicos para ter Deus” – C.V. = 47,83; “Os 

fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os temas que a Igreja aborda” – C.V. = 46,15; e “A 

Igreja Católica inibe a minha religiosidade” – C.V. = 45,83. 

A variável “As atividades e pregações da Igreja não preparam os fiéis/seguidores/católicos 

para ter Deus” – C.V. = 47,83 demonstra que os percentuais de discordância total representam 34%, 

indiferença 30%, discordância parcial 22%, concordância parcial 10%. A maioria relativa discorda 
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totalmente, mas os que posiciona-se como indiferentes são significativos. Pode-se afirma que, para 

os católicos de dupla pertença, as atividades e pregações da Igreja Católica preparam, fracamente, os 

fiéis para ter Deus. 

Compreende-se que a liturgia na missa com referência às citações Bíblicas e a homilia, e o 

modelo do catolicismo pentecostal não são suficientes, na percepção dos católicos de dupla 

pertença, para a preparar os católicos para ter Deus, bem como as atividades desenvolvidas na 

Igreja. A evangelização não está sendo percebida significativamente como algo que prepara os 

católicos para Deus. Como o principal produto da Igreja Católica é a salvação, entende-se que, esta 

variável deveria ser fortemente considerada. Avaliação fraca para discordância. 

A variável “Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os temas que a Igreja aborda” 

– C.V. = 46,15, indica que 36% posiciona-se como indiferentes, 28% discordam totalmente, 16% 

concordam parcialmente. A maioria relativa posiciona-se como indiferentes e os que discordam 

totalmente percebem fracamente essa discordância. Na percepção dos católicos de dupla pertença, 

os católicos não tem moderadamente nem fortemente clareza sobre os temas que a Igreja aborda. 

Já a variável “A Igreja Católica inibe a minha religiosidade” – C.V. = 45,83, demonstra um 

percentual de indiferença de 34%, discordância total 28%, discordância parcial 24%, concordância 

parcial 12%. A maioria relativa dos católicos de dupla pertença posiciona-se como indiferentes e a 

discordância é fracamente percebida.  

Considerando as proporções, as variáveis de maior concordância para as atitudes do 

construto de elementos inibidores dos católicos de dupla pertença foram: “Os fiéis/seguidores ou 

católicos têm pouco tempo para se dedicarem à Igreja Católica e suas atividades”, avaliação fraca; 

“Falta preparo para os colaboradores e lideranças da Igreja no relacionamento com os 

fiéis/seguidores/católicos”, avaliação fraca; “A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos”, avaliação fraca; “Não há orientadores para os fiéis/seguidores/católicos 

em número suficiente na Igreja”. Avaliações fracamente percebidas. 

Portanto, a indiferença dos católicos de dupla pertença, em relação às variáveis significativas 

e fundamentais para uma relação da Igreja com os fieis, avaliadas no construto elementos inibidores, 

indica um comportamento que nos remete novamente a Usarski (Cf. 2012). Na percepção do 

consumidor, os bens oferecidos são adquiridos em situações classificadas como “paramétricas”. O 

termo refere-se à figura de um ator cuja relativa autonomia social o deixa se posicionar 

positivamente diante de uma oferta sem que esse posicionamento possa ser influenciado por 

demandas, expectativas ou reações de um grupo ao qual o indivíduo faça parte. Nesse sentido o 
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mercado religioso relaciona atores sociais geralmente anônimos que adquirem determinados 

“produtos” isolados de acordo com seus interesses e necessidades pessoais, sem que as respectivas 

operações possa implicar em algum tipo de compromisso duradouro nem entre os parceiros de troca, 

nem entre o ator e o contexto social em que a aquisição de um bem religioso acontece. Entende-se 

que nos católicos de dupla pertença (em sua maioria) manifesta-se uma relativa autonomia social 

que o deixa se posicionar diante da Igreja Católica (ofertas) sem que esse posicionamento possa ser 

influenciado por demandas, expectativas ou reações do grupo a qual faz parte. Portanto, a 

predominância da indiferença manifestada pelos católicos de dupla pertença pode ser percebida 

como atitudes individualistas, e sem algum tipo de compromisso com a Igreja Católica e a 

comunidade. Com base na Teoria da Escolha Racional (T.E.R), essa indiferença pode ser, também, 

explicada pela relação desse comportamento dos católicos de dupla pertença com a abordagem de 

Finke e Stark (Cf. 1992), considerando os três princípios em relação ao compromisso religioso na 

Teoria das Escolhas Racionais (T.E.R):   

a) os indivíduos avaliarão os custo e benefícios e irão consumir os produtos religiosos que 

maximizem seus ganhos (da mesma maneira como escolhem qualquer outro produto de 

consumo); 

b) pelo fato de ser uma mercadoria produzida coletivamente, o prazer que a religião oferece 

depende do grau de sociabilidade que produz. Quanto maior a confiança do grupo nos 

benefícios que a religião produzirá no futuro, maior a confiança dos indivíduos nos 

mesmos; 

c) se é possível ter acesso aos “lucros” da religião sem participar efetivamente nela, os 

indivíduos tenderão a ter baixos níveis de comprometimento com as instituições 

religiosas.   

 

Compreende-se um comportamento religioso maximizador e racional dos católicos de dupla 

pertença, a diminuição do grau de sociabilidade manifestada em relação a Igreja Católica, 

diminuição na confiança dos benefícios que a Igreja Católica produzirá e pela tendência e 

manifestação do baixo nível de comprometimento dos católicos de dupla pertença com a instituição 

religiosa católica.  
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Tabela 63 

Distribuição dos valores das atitudes associados a elementos inibidores dos                     

católicos de dupla pertença 

Atitudes em relação a elementos inibidores 

 Concordância (%) 

 Discordo  Concordo 

C.V Tot. Parc. Ind. Parc. Tot. 

        

01 A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos 

38,71 16,0 10,0 30,0 34,0 10,0 

02 Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se 

dedicarem à Igreja Católica e suas atividades 

29,73 8,0 4,0 22,0 40,0 26,0 

03 A escolha de pertença à religião católica é difícil e 

dificulta a  realização de seguir a Igreja por causa da 

imagem da Igreja hoje 

42,31 20,0 22,0 38,0 14,0 6,0 

04 Os orientadores da Igreja, em geral, têm pouca habilidade 

para orientar os fiéis/seguidores/católicos 

33,33 10,0 16,0 42,0 26,0 6,0 

05 As atividades e pregações da Igreja não preparam os 

fiéis/seguidores/católicos para ter Deus 

47,83 34,0 22,0 30,0 10,0 4,0 

06 A carência de atendimento aos fiéis/seguidores/católicos 

sobre suas  necessidades dificulta a fidelidade à Igreja 

34,48 12,0 12,0 50,0 22,0 4,0 

07 Não há orientadores para os fiéis/seguidores/católicos em 

número suficiente na Igreja 

31,25 6,0 14,0 38,0 36,0 6,0 

08 Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os 

temas que a Igreja aborda 

46,15 28,0 14,0 36,0 16,0 6,0 

09 A exigência da Igreja para com os seus 

fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na 

Igreja ou religião certa 

38,46 14,0 34,0 38,0 10,0 4,0 

10 Falta preparo para os colaboradores e lideranças da Igreja 

no relacionamento com os fiéis/seguidores/católicos 

35,48 8,0 22,0 24,0 40,0 6,0 

11 Os padres não pregam tão bem na Igreja Católica 42,31 20,0 26,0 28,0 26,0 - 

12 Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque não 

está claro o benefício que as ações da Igreja 

proporcionam aos católicos 

34,48 10,0 22,0 38,0 26,0 4,0 

13 As ações da Igreja são dificultadas pela falta de 

tolerância dos colaboradores 

36,67 14,0 8,0 46,0 26,0 6,0 

14 O colaboradores da Igreja  não dominam o conhecimento 

da Bíblia exigido para a orientação dos católicos 

34,48 4,0 34,0 32,0 26,0 4,0 

15 A Igreja Católica inibe a minha religiosidade 45,83 28,0 24,0 34,0 12,0 2,0 

FONTE: Dados da pesquisa 
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2.7.3 Análise dos católicos de dupla pertença – Elementos Incentivadores 

 

Esta subseção apresenta os dados descritivos e análise do construto “elementos 

incentivadores” dos católicos de dupla pertença. Os resultados apresentado pela tabela. 64 registra a 

estatística da média e desvio-padrão para cada uma das 15 variáveis que compõem o construto.  

Os valores médios variam entre 4,6 e 3,5, sendo a média das médias igual a 3,89. A média 

das médias é o índice de posicionamento e a média máxima que se pode obter com concordância 

total é 5. Sendo as variáveis mensuradas numa escala intervalar de 5 pontos, os valores médios 

apresentam forte concentração em torno do valor 3 (10 características), sendo que 5 características 

obtiveram médias iguais ou superiores a 4.  

Entre as variáveis com menor média destacam-se: “Aumentar o tempo de atendimento dos 

padres e dos colaboradores para a comunidade, para os católicos” (3,5); e “A Igreja Católica 

incentiva a minha religiosidade” (3,5).  

Dentre as variáveis com maior média destacam-se: “Influência da família para ser católico” 

(4,6); “Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos” (4,2); “Influência da cultura, tradição 

para ser católico” (4,2); “Relacionamento do Padre com a comunidade’ (4,0) e “Realização de 

trabalhos mas orientados para  tema  de maior  necessidade dos  católico” (4,0). 
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Tabela 64 

Valores médios dos graus de importância das atitudes elementos incentivadores dos       

católicos de dupla pertença 

Atitudes em relação a elementos incentivadores Média de 

importância 

Desvio 

Padrão 

01 Influência da família para ser católico 4,6 0,6 

02 Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos 4,2 0,6 

03 Influência da cultura, tradição para ser católico 4,2 0,8 

04 Relacionamento do padre com a comunidade 4,0 0,9 

05 Realização de trabalhos mais orientados para  temas  de maior  

necessidade dos  católicos 

4,0 0,8 

06 Definição mais clara do que se espera de uma religião 3,9 0,7 

07 Clarificar os critérios de salvação e conduta para os católicos. 3,9 1,0 

08 Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade 3,8 0,8 

09 Divulgação entre os católicos e a comunidade das ações da Igreja 3,8 0,8 

10 Deixar claro o que a Igreja quer com os católicos. 3,8 1,0 

11 Desenvolver ações para evitar desistências da Igreja por parte dos 

católicos. 

3,8 1,0 

12 Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e a 

comunidade 

3,7 1,1 

13 Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos benefícios para os 

católicos e comunidade 

3,7 1,0 

14 Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos colaboradores 

para a comunidade, para os católicos 

3,5 1,0 

15 A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade 3,5 1,0 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A tabela. 65 a seguir apresenta as atitudes avaliadas indicando a distribuição dos valores (%), 

e os coeficientes de Variações (%). Considerando as estatísticas descritivas apresentada na tabela 65 

para análise e interpretação das atitudes associadas a avaliação do construto “elementos 

incentivadores” com coeficientes de variações menores, indicando avaliações mais concordantes e 

homogêneas, destacam-se as variáveis: “Influência da família para ser católico” – C.V. = 13,04;  

“Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos” – C.V. = 14,29; e “Definição mais clara do 

que se espera de uma religião” – C.V. = 17,95. 
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A variável “Influência da família para ser católico” – C.V. = 13,04, indica um percentual de 

concordância total de 72%, de concordância parcial de 20% e de indiferença 8%. A maioria absoluta 

posiciona-se com a concordância total. Pode-se afirmar que os católicos de dupla pertença 

consideram a influência da família para ser católico. Avaliação moderada. Eis um resultado 

interessante, pois, os católicos de dupla pertença representam o público (católicos freqüentes à 

missa, católicos não praticantes, católicos de dupla pertença) que atribui mais importância para a 

influência da família para ser católico. Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995), afirmam que a 

família é a principal unidade no processo de fazer decisão.  

Entretanto, a análise de Hervieu-Léger (Cf. 2008), considerando que a identidade religiosa 

não é, preponderantemente, mais herdada, mas inserida em uma dinâmica na qual o sujeito é o 

principal agente da construção de crenças, não está permeando a percepção dos católicos de dupla 

pertença. Neste contexto, considerando a indiferença dos católicos de dupla pertença para a 

importância de variáveis consideradas no construto elementos inibidores, podemos perceber que a 

identificação como católico e, provavelmente, a permanência dos católicos de dupla (em sua 

maioria) na Igreja Católica pode ser atribuída, significativamente, pela influência da família.  

A variável “Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos” – C.V. = 14,29, 

demonstra um percentual de concordância parcial de 52%, concordância total 36% e indiferença de 

12%. A maioria absoluta (52%) concorda parcialmente e o percentual de concordância total é 

significativo. Pode-se afirmar que os católicos de dupla pertença consideram, moderadamente, como 

elemento incentivador realizar seminários e encontros sobre temas religiosos. Depreendendo, pelo 

fato do católico de dupla pertença lidar com outra ou outras doutrinas, compreende-se o relativo 

interesse por temas religiosos.   

A variável “Definição mais clara do que se espera de uma religião” – C.V. = 17,95, 

demonstra que os percentuais de concordância parcial representam 52%, indiferença 26% e 

concordância total 20%. Avaliação moderada para concordância. A maioria absoluta posiciona-se 

concordando parcialmente e os valores de indiferença são significativos. Os católicos de dupla 

pertença não percebem, moderadamente, a definição clara do que se espera de uma religião. È 

importante comentar esta avaliação considerando a percepção dos católicos de dupla pertença. 

Recorremos novamente a Sanchis (Cf. 1998), que afirma que o campo religioso é marcado por uma 

crescente relativização das certezas no que tange às crenças religiosas.  

Para os coeficientes de variações maiores, com variabilidade dos dado indicando opiniões 

mais diversas dos católicos de dupla pertença, destacam-se as variáveis: “Manter contatos 
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periódicos/frequentes com os católicos e a comunidade” – C.V. = 29,73; “Aumentar o tempo de 

atendimento dos padres e dos colaboradores para a comunidade, para os católicos” – C.V. = 28,57; e 

“A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade” – C.V. = 28,57. 

A variável “Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e a comunidade” – C.V. 

= 29,73 indica um percentual de concordância parcial de 42%, concordância total de 24% e 

indiferença de 24%. A maioria relativa concorda parcialmente, e os que concordam totalmente e os 

indiferentes são significativos. Pode-se afirmar que ter contatos freqüentes entre os representantes da 

Igreja e os católicos e a comunidade é percebido fracamente como elemento incentivador para os 

católicos de dupla pertença.  

A variável “Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos colaboradores para a 

comunidade, para os católicos” – C.V. = 28,57 indica um percentual de indiferença de 42%, 

concordância parcial de 30% e concordância total de 18%. A maioria relativa posiciona-se como 

indiferentes e o percentual de concordância parcial é significativo. Pode-se afirmar que os católicos 

de dupla pertença percebem fracamente como elemento incentivador a variável aumentar o tempo de 

atendimento dos padres e colaboradores para os católicos.    

A variável “A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade” – C.V. = 28,57 indica um 

percentual de concordância parcial de 46%, indiferença de 28%, concordância total de 12% e 

discordância parcial 10%. A maioria relativa dos respondentes concordam parcialmente e os que 

posicionam-se como indiferentes são significativos. Pode-se afirmar que a Igreja católica não está 

incentivando os católicos de dupla pertença.    

Considerando as proporções, as variáveis de maior concordância para as atitudes do 

construto de elementos incentivadores dos católicos de dupla pertença foram: “Influência da família 

para ser católico”, avaliação moderada; “Influência da cultura, tradição para ser católico”, avaliação 

fraca; “Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os católicos”, avaliação fraca... 

Para a variável “Influência da cultura, tradição para ser católico”, os dados indicam para a 

concordância total 44%, concordância parcial 36%, indiferença 16% e concordância parcial 4%. A 

concordância total é a maioria relativa. Avaliação fracamente percebida..   .  

É necessário recorrer novamente a Hervieu-Léger (Cf. 1999), que afirma que estamos diante 

de um paradoxo. Não deixa de ocorrer um processo de “privação social e cultural da religião” na 

sociedade secular, expressa de forma viva na perda de domínio dos grandes sistemas religiosos, mas 

que se combina com uma nova forma de recomposição das representações religiosas com 

desenvolvimento atual dos novos movimentos espirituais. O caráter paradoxal da modernidade 
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revela, antes, um duplo movimento. Em primeiro lugar, a perda de plausibilidade das grandes 

explicações religiosas, enfraquecidas em seu potencial social e cultural de imposição e regulação de 

práticas e crenças. Em segundo lugar, o surgimento de novas devoções. Do âmbito mesmo da 

modernidade secularizadora surgem as condições propícias à expansão das crenças, na medida em 

que esta gera utopia e opacidade.  

A secularização não pode, portando, ser simplesmente identificada como uma perda da 

religião no mundo moderno, mas como um processo de “recomposição” das crenças que se 

produzem numa sociedade cujo motor é a incapacidade de responder aos apelos por ela suscitados. 

A cultura, pode hoje em dia ser apropriada como “bem comum cultural”, sem implicar, ou implicar 

cada vez menos, a adesão pessoal ao sistema das crenças que produziu esse patrimônio de 

conhecimentos e de símbolos. 

 Contextualizando,  A variável “Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos benefícios 

para os católicos e comunidade” – CV = 27,03,  indica para concordância total 24%, concordância 

parcial 30%, indiferença 40%, discordância parcial 2% e discordância total 4%. O posicionamento 

de indiferença  representa a maioria relativa. Avaliação fraca para concordância.  

Conforme Usarski (Cf. 2012), o mercado religioso relaciona atores sociais geralmente 

anônimos que adquirem determinados “produtos” isolados de acordo com seus interesses e 

necessidades pessoais, sem que as respectivas operações possa implicar em algum tipo de 

compromisso duradouro nem entre os parceiros de troca, nem entre o ator e o contexto social em 

que a aquisição de um bem religioso acontece. Percebe-se, considerando as proporções, os católicos 

não praticantes individualistas, e sem algum tipo de compromisso com a Igreja Católica e a 

comunidade.  

Neste contexto, destacamos também a variável “ Realização de trabalhos de maior porte para 

a comunidade”- CV = 21,05 -. Os dados indicam para concordância total 22%, concordância parcial 

42%, indiferença 34% e discordância parcial 2%. O posicionamento para concordância parcial 

representa a maioria relativa e o posicionamento de indiferença é significativo. Avaliação fraca para 

concordância.  

Novamente, é corroborado a validade de postulados da Teoria da Escolha Racional na 

abordagem de Finke e Stark (Cf. 1992), através dos  três princípios relacionados ao compromisso 

religioso: 
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a) os indivíduos avaliarão os custo e benefícios e irão consumir os produtos religiosos que 

maximizem seus ganhos (da mesma maneira como escolhem qualquer outro produto de 

consumo); 

b) pelo fato de ser uma mercadoria produzida coletivamente, o prazer que a religião oferece 

depende do grau de sociabilidade que produz. Quanto maior a confiança do grupo nos 

benefícios que a religião produzirá no futuro, maior a confiança dos indivíduos nos 

mesmos; 

c) se é possível ter acesso aos “lucros” da religião sem participar efetivamente nela, os 

indivíduos tenderão a ter baixos níveis de comprometimento com as instituições 

religiosas.   
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Tabela 65 

Distribuição dos valores das atitudes associados a elementos incentivadores dos              

católicos de dupla pertença 

Atitudes em relação a elementos incentivadores 

 Concordância (%) 

 Discordo  Concordo 

C.V Tot. Parc. Ind. Parc. Tot. 

        

01 Relacionamento do padre com a comunidade 22,50 2,0 4,0 20,0 44,0 30,0 

02 Realização de trabalhos de maior porte para a 

comunidade 

21,05 - 2,0 34,0 42,0 22,0 

03 Definição mais clara do que se espera de uma religião 17,95 - 2,0 26,0 52,0 20,0 

04 Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos 14,29 - - 12,0 52,0 36,0 

05 Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e 

a comunidade 

29,73 6,0 4,0 24,0 42,0 24,0 

06 Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos 

colaboradores para a comunidade, para os católicos 

28,57 4,0 6,0 42,0 30,0 18,0 

07 Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos 

benefícios para os católicos e comunidade 

27,03 4,0 2,0 40,0 30,0 24,0 

08 Realização de trabalhos mais orientados para  temas  de 

maior  necessidade dos  católicos 

20,00 2,0 - 22,0 44,0 32,0 

09 Divulgação entre os católicos e a comunidade das ações 

da Igreja 

21,05 - - 42,0 34,0 24,0 

10 Influência da cultura, tradição para ser católico 19,05 - 4,0 16,0 36,0 44,0 

11 Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os 

católicos. 

25,64 2,0 2,0 38,0 20,0 38,0 

12 Influência da família para ser católico 13,04 - - 8,0 20,0 72,0 

13 Deixar claro o que a Igreja quer com os católicos. 26,32 2,0 4,0 38,0 24,0 32,0 

14 Desenvolver ações para evitar desistências da Igreja por 

parte dos católicos. 

26,32 2,0 4,0 40,0 24,0 30,0 

15 A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade 28,57 4,0 10,0 28,0 46,0 12,0 

FONTE: Dados da pesquisa 
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 3 Resultados conclusivos obtidos pelo levantamento empírico 

 

Nesta seção, apresentamos os resultados conclusivos a partir de considerações sobre o 

referencial teórico a respeito do assunto e aspectos metodológicos. Portanto, consideramos uma 

articulação entre as categorias norteadoras dos capítulos anteriores com os dados colhidos.  

Com base no paradigma da desconfirmação contextualizado por Churchil e Suprenant (Cf. 

1982), a expectativa de satisfação dos católicos, em termos consolidados, avaliada no constructo 

“satisfação geral” foi negativamente desconfirmada, com o desempenho da Igreja Católica estando 

abaixo do esperado. Na análise dos resultados, compreendemos o comportamento dos católicos 

quando Oliver (Cf. 1997) afirma que a satisfação é uma parte do processo de consumo e de escolha 

que resulta de uma avaliação emocional e de uma avaliação cognitiva. Assim, quando se enfatiza o 

grau de prazer, a satisfação do católico com a Igreja Católica está mais relacionada ao componente 

afetivo, e quando se relaciona ao conhecimento proporcionado pela Igreja, em vez do orgulho de 

pertencer a ela, está  relacionado ao componente de uma satisfação cognitivamente orientada. 

Verificamos que o católico em seu comportamento apresenta lealdade espúria. Compreendemos a 

lealdade espúria contextualizando a abordagem de Engel, Blackwell e Miniard (Cf. 1995), que 

afirmam que o conhecimento de uma pessoa e suas convicções sobre algum objeto de atitude 

residem dentro do componente cognitivo. O elemento cognitivo é uma convicção que o católico tem 

sobre si mesmo e o ambiente na Igreja. Compreende-se que a lealdade espúria dos católicos está 

relacionada, também, à diminuição do sentimento de prestígio que advém do fato de pertencer à 

Igreja Católica.  

Na análise da variação constatada por públicos no construto de satisfação geral, verificamos 

os católicos frequentes à missa com a expectativa de satisfação confirmada, ou seja, o desempenho 

da Igreja de acordo com o esperado, indicando satisfação. Já para os católicos não praticantes, as 

expectativas de satisfação foram negativamente desconfirmadas, com o desempenho da Igreja 

estando abaixo do esperado. A avaliação para os católicos de dupla pertença foi fracamente 

percebida, com a expectativa de satisfação também negativamente desconfirmada.  

A leitura do construto “elementos inibidores”, em termos consolidados, permite conclusões 

que atestam a validade de postulados e premissas da Teoria da Escolha Racional. Nesse sentido, 

destacamos a análise dos católicos terem pouco tempo para se dedicarem à Igreja Católica. Esse 

resultado foi percebido em termos consolidados e, também, por públicos considerados (católicos 

frequentes à missa, católicos não praticantes, católicos de dupla pertença). Essa falta de 
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compromisso com a Igreja Católica pode ser compreendida na Teoria da Escolha Racional (T.E.R.), 

em relação ao compromisso religioso: se é possível ter acesso aos “lucros” da religião sem participar 

efetivamente nela, os indivíduos tenderão a ter baixos níveis de comprometimento com as 

instituições religiosas (Cf..FINKE e STARK, 1992). Verificamos, através da análise consolidada 

(todos os públicos), a falta de motivação dos fiéis porque não está claro o benefício que as ações da 

Igreja proporcionam. Entretanto, a análise por variação constatada indicou os católicos frequentes à 

missa, moderadamente, motivados. Kotler e Armstrong (Cf. 1993) explicam que a motivação é 

compreendida como uma necessidade que se torna suficientemente premente, a ponto de levar uma 

pessoa a buscar sua satisfação. Quando práticas e ações não atendem à satisfação de ambas as 

partes, geram falta de motivação. E a falta de motivação pode  levar à perda de fiéis.  

Os resultados indicam que as ações da Igreja são dificultadas pela falta de tolerância dos 

colaboradores. Na avaliação por público, os católicos frequentes à missa discordaram, mas 

moderadamente. Os resultados apontam para a necessidade da Igreja Católica aplicar, 

adequadamente, o marketing de relacionamento e implantar a cocriação de valor. Nesse contexto, 

destacamos Las Casas (Cf. 2014), que afirma que o diálogo é o meio para estimular a troca de 

conhecimento entre a organização e o consumidor, aprofundando o entendimento e compreensão das 

necessidades e expectativas e também revelar oportunidades para inovação e criação de valor. 

É importante destacar os resultados da avaliação moderada (discordância total 54,7%), 

considerando que as atividades e pregações da Igreja não preparam os fiéis para terem Deus. 

Entretanto, para os católicos frequentes à missa, as atividades e pregações da Igreja preparam os 

fiéis. Os católicos não praticantes discordam totalmente (52%), mas discordância moderada. Para os 

católicos de dupla pertença, a Igreja não prepara os fiéis.  

Entende-se que o modelo do catolicismo pentecostal com visibilidade nas TVs pode ser 

melhorado, considerando aspectos críticos destacado por Libanio (1999), como, por exemplo, no 

campo da exegese (a Bíblia é usada como fetiche e resgata-se o seu caráter iniciático e mistagógico), 

mensagem evangélica simplificada e adaptada ao máximo ao ambiente midiático, considerações de 

que a conversão interior é suficiente e a conversão social é ignorada, dentre outras. Nesse 

desiderato, consideramos a importância da renovação carismática para a Igreja Católica e para os 

fies, e sua adequação a aspectos mencionados anteriormente, dentre outros contextualizados nas 

críticas de Libanio (1999). 

Analisando outra questão, que avaliou se a exigência da Igreja Católica para com os seus 

fiéis está levando-os a pensarem se estão na Igreja ou religião certa, verificamos, na análise 
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consolidada, uma discordância fracamente percebida. Na análise por variação constatada por 

público, apenas a discordância dos católicos frequentes à missa foi, significativamente, considerável.  

 Entende-se que o aumento da competição no mercado plural implica em maior exigência e 

liberdade de escolha dos consumidores, influenciados pelas estratégias de marketing das 

organizações religiosas. Assim, pode-se entender essa percepção dos católicos relacionada às 

exigências da Igreja, com os três princípios considerados por Finke e Stark (Cf. 1992), do 

compromisso religioso na Teoria das Escolhas Racionais: os indivíduos avaliarão os custos e 

benefícios e irão consumir os produtos religiosos que maximizem seus ganhos (da mesma maneira 

como escolhem qualquer outro produto de consumo); pelo fato de ser uma mercadoria produzida 

coletivamente, o prazer que a religião oferece depende do grau de sociabilidade que produz. Quanto 

maior a confiança do grupo nos benefícios que a religião produzirá no futuro, maior a confiança dos 

indivíduos nos mesmos; se é possível ter acesso aos “lucros” da religião sem participar efetivamente 

nela, os indivíduos tenderão a ter baixos níveis de comprometimento com as instituições religiosas. 

Esses princípios da T.E.R são corroborados, também, pela avaliação fracamente percebida da 

variável “Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade”. Na avaliação por públicos, 

somente os católicos frequentes à missa consideraram importante essa questão. Os resultados 

demonstram a perda da influência social e política da Igreja.  

Os católicos consideram que a escolha de pertencer e seguir a Igreja Católica é dificultada 

por causa da imagem da Igreja. Na avaliação por públicos, verificou-se que apenas os católicos 

frequentes à missa discordaram. Tavares (Cf. 1998) explica que a formação da imagem de uma 

organização (instituição) tem uma forte relação com os elementos que o público elege e considera 

mais importantes. Compreende-se um enfraquecimento dos elementos que os católicos elegem e 

consideram mais importantes na imagem da Igreja.  

A análise do construto “elementos incentivadores” permitiu verificar que a realização de 

trabalhos orientados para as  maiores necessidade dos  católicos foi fracamente considerada, apenas 

os católicos frequentes à missa avaliaram favoravelmente essa questão, porém, moderadamente. 

Considerando a Teoria da Motivação de Maslow (Cf. 1943), percebemos que a Igreja Católica deve 

realizar também trabalhos (cursos) orientados para melhorar a estima (autoestima) e voltados para a 

autorrealização dos católicos. Depreendendo, consideramos Hervieu-Léger (2005, pp. 156 -157), 

que afirma que o pluralismo religioso tem levado a uma situação de “crença sem pertencimento”. 

Essa propensão a “crer sem pertencer” se verifica no caso em que o individuo dá à sua busca 

espiritual um sentido religioso, ou seja, quando ele estabelece um vínculo entre sua solução crente 
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pessoal e uma tradição crente instituída, à qual ele se reporta de maneira livre: “eu me sinto 

espiritualmente cristão, mas não pertenço a nenhuma igreja” etc. Assim, para fazer  valer tais 

preferências pessoais não é preciso unir-se a nenhum grupo religioso particular.  

A influência da família para ser católico foi considerada, em termos consolidados, 

moderadamente, pelos católicos (concordância total de 64,7%). Os católicos de dupla pertença 

foram o público que mais considerou essa influência (concordância total de 72%), e os católicos não 

praticantes menos (concordância total de 58%). Conforme Hervieu-Léger (Cf. 2008), a identidade 

religiosa não é, preponderantemente, mais herdada, mas inserida em uma dinâmica na qual o sujeito 

é o principal agente da construção de crenças.  

Verificamos, também, que os católicos não estão percebendo, claramente, os ensinamentos 

para a salvação e conduta. Outra questão que chamou a atenção foi a avaliação fraca da 

concordância para desenvolver ações para evitar a saída da Igreja pelos católicos. Entende-se esse 

comportamento dos católicos através da Teoria das Escolhas Racionais, considerando-se a lógica 

que orienta os consumidores religiosos (demanda) e que tem como base os sete axiomas 

especificados por Stark e Baindridge (Cf. 2008). O comportamento dos católicos pode ser 

relacionado aos seguintes axiomas: os seres humanos buscam o que percebem ser recompensas e 

evitam o que percebem ser custos; e as recompensas variam de acordo com o tipo, valor e a 

generalidade. 

A influência da cultura e tradição para ser católico indicou uma avaliação fraca para 

concordância. Apenas os católicos frequentes à missa consideraram essa influência, mas 

moderadamente. Esse comportamento dos católicos pode se compreendido na abordagem de 

Hervieu-Léger (Cf. 1999), na qual a cultura pode, hoje em dia, ser apropriada como “bem comum 

cultural”, sem implicar, ou implicar cada vez menos, a adesão pessoal ao sistema das crenças que 

produziram esse patrimônio de conhecimentos e de símbolos. Nesta tese, consideramos que a cultura 

e a influência familiar são fatores de maior relevância para a permanência, ou saída, do seguidor da 

Igreja Católica, o que não está sendo, significativamente, considerado pelos católicos. 

As questões sociais não são, significativamente, importantes para os católicos, tais como 

ampliar as ações sociais e disponibilizar os benefícios para os católicos e a comunidade. Em termos 

consolidados, os católicos avaliaram fracamente ampliar as ações sociais e benefícios. Já os 

católicos frequentes à missa avaliaram favoravelmente, entretanto, moderadamente.  

É necessário destacar o comportamento de indiferença dos católicos de dupla pertença, em 

relação a questões sociais e à Igreja Católica. Esse público é o que mais valida concepções, axiomas 
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e princípios da Teoria da Escolha Racional. Conforme Usarski (Cf. 2012), o mercado religioso 

relaciona atores sociais, geralmente, anônimos que adquirem determinados “produtos” isolados, de 

acordo com seus interesses e necessidades pessoais, sem que as respectivas operações possam 

implicar em algum tipo de compromisso duradouro nem entre os parceiros de troca, nem entre o ator 

e o contexto social em que a aquisição de um bem religioso acontece. Percebe-se, nesse contexto, os 

católicos, fundamentalmente, os católicos de dupla pertença, individualistas e sem algum tipo de 

compromisso com a Igreja Católica e a comunidade.   

Contextualizando o marketing, percebe-se que a estratégia da Igreja Católica está mais 

orientada para o produto quando deveria, também, fundamentalmente, utilizar a estratégia de 

orientação para o cliente (fiel). 

 

 3.1 Resposta ao problema de pesquisa 

 

Considerou-se o seguinte problema de pesquisa: “Quais as atitudes avaliadas pelos católicos 

nos construtos de satisfação geral, elementos inibidores e elementos incentivadores que determinam, 

com maior significância, o comportamento dos seguidores da Igreja Católica em termos 

consolidados (todos os respondentes) e por grupos considerados de católicos frequentes à missa, 

católicos não praticantes e católicos de dupla pertença?”  

A resposta ao problema levantado foi baseada na análise de cada um dos construtos, em 

termos consolidados (todos os respondentes) e por variação constatada por públicos considerados. 

As atitudes de  maior significância foram identificadas com base nas proporções, ou seja, no maior 

percentual (%) de posicionamento na escala de avaliação e, fundamentalmente, pela estrutura que 

explica o conjunto de variáveis avaliadas, definidas nas dimensões, com suas respectivas variáveis 

identificadas na análise fatorial.    

Considerando-se as proporções na escala, as variáveis de maior significância para as atitudes 

dos católicos no construto “”satisfação geral foram: lealdade (parcial) – “Eu nunca recomendaria aos 

amigos para serem da minha Igreja” (discordo totalmente 70,7%); afetividade negativa – “Não estou 

feliz por ser desta Igreja” (discordo totalmente 70%); atribuição de fracasso ‒ “Sinto-me mal com a 

minha decisão de ser desta Igreja” (discordo totalmente 70,7%);.  

Entretanto, é necessário, para responder o problema de pesquisa, identificar a estrutura básica 

que está por trás de um conjunto de medições da avaliação das atitudes do construto de satisfação 

geral. A análise fatorial efetuada permitiu identificar a existência de duas grandes dimensões de 
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atributos considerados fundamentais na avaliação do construto satisfação geral. Os fatores 

encontrados foram definidos assim: 

Fator 1 = Afetividade: “Estou satisfeito com a minha decisão de escolher esta Igreja” (CF: 

0,827);  “Minha escolha por esta Igreja foi a mais sensata” (CF: 0,851); “Eu tenho realmente 

gostado desta Igreja” (CF:0,841); e “Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher ser 

desta Igreja” (CF: 0,814); 

Fator 2 = Arrependimento: “Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja” (CF:   

-0,717); “Não estou feliz por ser desta Igreja” (CF: -0,890). 

  

A análise  de regressão permitiu identificar que o fator F1 – Afetividade (Wald = 4,868; p 

<0,03) influencia mais a satisfação geral dos católicos e o fator F2 – Arrependimento (Wald = 

1,846; p < 0,2) embora também tenha influência, influencia menos a satisfação geral dos católicos. 

Porém, é importante destacar que ele também aumenta a probabilidade de satisfação. Os católicos 

que atribuem maior importância ao fator 1 Afetividade (F1) têm 9,178 vezes mais chances de 

estarem satisfeitos na Igreja Católica, enquanto que os que atribuem mais importância à dimensão 

Arrependimento  (F2) têm, apenas, 1,717 vezes mais chances de estarem, também, satisfeitos em 

função da avaliação de satisfação, considerando a discordância com as variáveis dessa dimensão. 

No construto “elementos inibidores”, em termos consolidados e considerando-se as 

proporções, as variáveis mais significativas avaliadas pelos católicos foram: “As atividades e 

pregações da Igreja não preparam os fiéis/seguidores/católicos para ter Deus” (discordo totalmente 

54,7%); “A Igreja Católica inibe a minha religiosidade” (discordo totalmente 53,3); “Os padres não 

pregam tão bem na Igreja Católica” (discordo totalmente (discordo totalmente 46,7); “A exigência 

da Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na Igreja ou religião 

certa” (discordo totalmente 46%). 

A análise fatorial identificou a existência de duas principais dimensões de atributos 

considerados fundamentais na avaliação do construto elementos inibidores. Os fatores encontrados 

foram definidos assim: 

Fator 1= Evangelização: “As atividades e pregações da Igreja não preparam os 

fiéis/seguidores/católicos para ter Deus” (CF: 0,786); “A carência de atendimento aos 

fiéis/seguidores/católicos sobre as nossas necessidades dificulta a fidelidade à Igreja!” (CF: 

0,718); “Falta preparo aos colaboradores e lideranças da Igreja no relacionamento com os 

fiéis/seguidores/católicos” (CF: 0,740); “Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos 
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porque não está  claro o benefício que as ações da Igreja proporcionam para nós católicos” 

(CF: 0,797); “As ações da Igreja são dificultadas pela falta de tolerância dos colaboradores” 

(CF: 0,753); e “Os colaboradores da Igreja não dominam o conhecimento da Bíblia exigido 

para a orientação dos católicos” (CF: 0,757); 

Fator 2 = Dedicação: “A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos” (CF: 0,794); e “Os fiéis/seguidores católicos têm pouco tempo 

para se dedicarem à Igreja Católica e suas atividades” (CF: 0,852). 

 

A análise de regressão logística binária permitiu verificar que o fator F1 – Evangelização 

(Wald = 20,278; p <0,001) influencia mais a avaliação como elemento inibidor para os católicos. 

Segue-se que o fator F2 – Dedicação (Wald = 6,191; p < 0,013) influencia menos os elementos 

inibidores, mas é importante destacar que, também, aumenta a probabilidade de elementos 

inibidores. Os católicos que atribuem maior importância ao fator 1 Evangelização (F1) têm 37,69 

vezes mais chances de considerarem os elementos inibidores da Igreja Católica, enquanto que os que 

atribuem mais importância à dimensão do fator 2 Dedicação  (F2) têm somente 3,30 vezes mais 

chances de considerarem os elementos inibidores. 

Considerando-se as proporções, as variáveis de maior significância para as atitudes dos 

católicos no construto “elementos incentivadores” foram: “Influência da família para ser católico” 

(concordo totalmente 64,7%); “Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos” (concordo 

totalmente 56%); “Influência da cultura, tradição para ser católico” (concordo totalmente 48%); e 

“Relacionamento do padre com a comunidade” (concordo totalmente 46%). 

A análise fatorial identificou três dimensões de atributos mais significativos na avaliação do 

construto “elementos incentivadores”. Os fatores encontrados foram definidos assim: 

Fator 1 = Ação Social: “Aumentar o tempo de atendimento dos padres e dos colaboradores 

para a comunidade, para os católicos” (CF: 0,816); “Ampliar as ações sociais e a 

disponibilidade dos benefícios para os católicos e comunidade” (CF: 0,692); “Divulgação 

entre os católicos e a comunidade das ações da Igreja”  (CF: 0,619); “Desenvolver ações para 

evitar desistências da Igreja por parte dos católicos” (CF: 0,672); e “Deixar claro o que a 

Igreja quer com os católicos” (CF: 0,790); 

Fator 2 = Comunidade: “Relacionamento do padre com a comunidade” (CF: 0,753); 

“Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade” (CF: 0,645); e “Manter contatos 

periódicos/frequentes com os católicos e a comunidade” (CF: 0,768); 
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Fator 3 = Cultural: “Influência da cultura, tradição para ser católico” (CF: 0,774); 

“Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os católicos” (CF: 0,656); e “Influência da 

família para ser católico” (CF: 0,804).  

 

A análise de regressão logística binária permitiu verificar que o fator F1 – Ação Social (Wald 

= 12,489; p <0,001) influencia mais a avaliação como elemento incentivador para os católicos. 

Segue-se que o fator F2 – Comunidade (Wald = 7,393; p < 0,007), também, influencia os elementos 

incentivadores. O fator F3 – Cultural (Wald = 0,602; p < 0,438), também, influencia os elementos 

incentivadores, porém, em menor proporção que os fatores F1 e F2. 

Os católicos que atribuem maior importância ao fator 1 Ação Social (F1) têm 7,80 vezes 

mais chances de considerarem os elementos incentivadores da Igreja Católica, enquanto que os que 

atribuem mais importância à dimensão do fator 2 Comunidade  (F2) têm 3,38 vezes mais chances de 

considerarem os elementos incentivadores, porém, menos dos que atribuem importância à dimensão 

Ação Social. Os que atribuem mais importância à dimensão do fator 3 Cultural  (F3) têm apenas 

1,43 vezes mais chances de considerarem os elementos incentivadores, ou seja, menos dos que 

atribuem importância à dimensão Ação Social e à dimensão Comunidade. 

 

Católicos frequentes à missa – Satisfação Geral 

 

Considerando-se as proporções, as variáveis de maior significância para as atitudes dos 

católicos frequentes à missa no construto “satisfação geral” foram: atribuição de fracasso (remorso) 

‒ “Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja” (discordo totalmente 94%); 

arrependimento – “Se eu pudesse escolheria outra Igreja ou religião” (discordo totalmente 92%); 

afetividade negativa – “Não estou feliz por ser desta Igreja” (discordo totalmente 90%).  

 

Católicos frequentes à missa – Elementos Inibidores 

 

Considerando-se as proporções, as variáveis de maior significância para as atitudes dos 

católicos frequentes à missa no constructo “elementos inibidores” foram: “A Igreja Católica inibe a 

minha religiosidade” (discordo totalmente 88%); “A exigência da Igreja para com os seus 

fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na Igreja ou religião certa” (discordo totalmente 
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84%);  “As atividades e pregações da Igreja não preparam os fiéis/seguidores/católicos para ter 

Deus” (discordo totalmente 78%). 

 

Católicos frequentes à missa – Elementos Incentivadores 

 

Considerando-se as proporções, as variáveis de maior significância para as atitudes dos 

católicos frequentes à missa no constructo “elementos incentivadores” foram:  “Manter contatos 

periódicos/frequentes com os católicos e a comunidade” (concordo totalmente 82%); “A Igreja 

Católica incentiva a minha religiosidade” (concordo totalmente 82%);  “Realizar seminários e 

encontros sobre temas religiosos” (concordo totalmente 80%). 

 

Católicos não praticantes – Satisfação Geral 

 

As variáveis de maior significância para as atitudes dos católicos não praticantes no 

constructo de satisfação geral, considerando-se as proporções, foram: lealdade (parcial) – “Eu nunca 

recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” (discordo totalmente 72%); afetividade 

negativa – “Não estou feliz por ser desta Igreja” (discordo totalmente 68%); e atribuição de fracasso 

(remorso) – “Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja” (discordo totalmente 68%).  

 

Católicos não praticantes – Elementos Inibidores 

 

As variáveis de maior significância para as atitudes dos católicos não praticantes no 

constructo “elementos inibidores”, considerando-se as proporções, foram: “As atividades e 

pregações da Igreja não preparam os fiéis/seguidores/católicos para ter Deus” (discordo totalmente 

52%); “Os padres não pregam tão bem na Igreja Católica” (discordo totalmente 44%); “A escolha de 

pertença à religião católica é difícil e dificulta a  realização de seguir a Igreja por causa da imagem 

da Igreja hoje” (discordo totalmente 44%). 

 

Católicos não praticantes – Elementos Incentivadores 

 

Considerando-se as proporções, as variáveis de maior significância para as atitudes dos 

católicos não praticantes no constructo “elementos incentivadores” foram: “Influência da família 
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para ser católico” (concordo totalmente 58%); “Realizar seminários e encontros sobre temas 

religiosos” (concordo totalmente 52%). 

 

Católicos de dupla pertença – Satisfação Geral 

 

Com base nas proporções, as variáveis de maior significância para as atitudes dos católicos 

de dupla pertença no constructo “satisfação geral” foram: lealdade (parcial) – “Eu nunca 

recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja” (discordo totalmente 52%); afetividade 

negativa – “Não estou feliz por ser desta Igreja” (discordo totalmente 52%); atribuição de fracasso – 

“Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja” (discordo totalmente 50%). 

 

Católicos de dupla pertença – Elementos Inibidores 

 

Considerando-se as proporções, as variáveis de maior significância para as atitudes dos 

católicos de dupla pertença no constructo “elementos inibidores” foram: “Os fiéis/seguidores ou 

católicos têm pouco tempo para se dedicarem à Igreja Católica e suas atividades” (concordo 

parcialmente 40%); “Falta preparo aos colaboradores e lideranças da Igreja no relacionamento com 

os fiéis/seguidores/católicos” (concordo parcialmente 40%); “Não há orientadores para os 

fiéis/seguidores/católicos em número suficiente na Igreja” (indiferentes 38%). 

 

Católicos de dupla pertença – Elementos Incentivadores 

 

As variáveis de maior significância para as atitudes dos católicos de dupla pertença no 

constructo “elementos incentivadores”, considerando-se as proporções, foram: “Influência da 

família para ser católico” (concordo totalmente 72%); “Definição mais clara do que se espera de 

uma religião” (concordo parcialmente 52%).. 
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3.2 Resultado da hipótese 1 

 

Hipótese 1 – Não existe evidência de uma correlação linear positiva significativa entre a 

cultura e tradição para ser católico com a satisfação do seguidor da Igreja Católica.  

Técnica de análise: índice de correlação de Pearson, coeficiente de determinação r². 

Para testá-la, calculou-se os escores de cada um dos respondentes da variável “Influência da 

cultura, tradição para ser católico” do construto “elementos incentivadores”, em termos 

consolidados (todos os públicos: católicos frequentes à missa, católicos não praticantes, católicos de 

dupla pertença). Calculou-se, também, os escores para cada um dos respondentes da variável “Estou 

satisfeito com minha decisão de escolher está Igreja” (satisfação) do constructo “satisfação geral” 

em termos consolidados. Através do cruzamento das variáveis “Influência da cultura, tradição para 

ser católico” X “satisfação”, conforme indica a tabela 66, obteve-se, através da correlação bivariada 

das medidas, um coeficiente de correlação de Pearson 0,21, ou seja, correlação positiva fraca. O 

coeficiente de correlação (Pearson) indica o grau em que a variação numa variável é relativa à 

variação na outra. O resultado indica que a hipótese foi aceita. Através da análise do coeficiente de 

determinação r², que mede a proporção da variação numa variável que é explicada pela outra, 

obteve-se um índice de r² = 0,0441 ou 4,41%. Esse resultado do coeficiente de determinação (r²) 

significa que apenas 4% explicam a influência da cultura e tradição para ser católico, com a variável 

satisfação. 
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Tabela 66 

Correlações 

  Influência da 

cultura, tradição 

para ser católico. 

Estou satisfeito com 

minha decisão de 

escolher esta Igreja. 

    

Influência da cultura, 

tradição para ser católico. 

Correlação de 

Pearson 

1 0,209* 

Sig. (2 extremidades)  0,10 

N 150 150 

   

    

Estou satisfeito com minha 

decisão de escolher esta 

Igreja 

Correlação de 

Pearson 

0,209* 1 

 Sig. (2 extremidades) 0,10  

 N 150 150 

             *A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

3.3 Resultado da hipótese 2 

  

Hipótese 2 – Não existem evidências significativas de variação na análise dos públicos 

considerados (católicos frequentes à missa, católicos não praticantes e católicos de dupla pertença) 

de que os padres não pregam tão bem na Igreja Católica.  

 Técnica de Análise: ANOVA oneway (Análise de Variância); teste LSD – Least Significant 

Diference (Mínima Diferença Significativa). 

Para testá-la, calculou-se os escores de cada um dos respondentes da variável “Os padres não 

pregam tão bem na Igreja Católica” do construto “elementos incentivadores” em termos 

consolidados. Após a determinação dos escores dessa variável, verificou-se através da ANOVA one 

way (Análise de Variância), a variação pelos públicos católicos frequentes à missa, católicos não 

praticantes e católicos de dupla pertença, considerando-se os escores da variável de cada um dos 

respondentes dos respectivos públicos. 

A ANOVA requer que cada grupo seja uma amostra aleatória de uma população e que na 

população as variâncias sejam iguais. O requisito utilizado para purificação dos dados e 
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comprovação da homogeneidade das variâncias foi o teste de Levene, através de sua hipótese nula 

de que são homogêneas as variâncias. No resultado desse teste, observa-se o nível de significância: 

sendo ele menor que 0,05, deve-se rejeitar a hipótese nula e, caso contrário, pode-se aceitar as 

variâncias dos grupos como sendo iguais. Comprovada a homogeneidade das variâncias dos grupos, 

fica autorizada a aplicação da ANOVA. 

Para um nível de significância de 0,05, comparando com os resultados do teste contido na 

tabela 67, não é possível rejeitar a hipótese nula do teste de que as variâncias são iguais. Portanto, 

está autorizada a aplicação da ANOVA um caminho – one way.  

 

Tabela 67 

Teste de Levene para a homogeneidade das variâncias 

 Levene gl 1 gl 2 Sig. 

Média de “Os padres não pregam tão 

bem na Igreja Católica” 
2,237 2 147 0,11 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 A tabela 68 apresenta os resultados da ANOVA. Esse teste considera a hipótese nula dos 

grupos terem a mesma média na população. Os dados da tabela 68 levam à rejeição da hipótese nula 

do teste, ao nível de significância de 0,05. Por conseguinte, cabe rejeitar a nulidade da hipótese 2 da 

pesquisa da tese, pois as populações dos públicos considerados devem ter médias, 

significativamente, diferentes. Os dados indicam uma variância entre os grupos maior que a 

variância dentro dos grupos (média da soma dos quadrados) e um quociente (estatística) F de 

15,157, que determina a rejeição da hipótese nula em um nível de significância de 0,05. Portanto, 

existe variação significativa nas avaliações da variável “Os padres não pregam tão bem na Igreja 

Católica” por públicos considerados. Assim, o valor P (probabilidade de que F seja maior que 

15,157, dada a hipótese nula) demonstra que existe uma probabilidade de 0,001 de que o resultado 

da hipótese esteja errado. Considerando-se a notação de significância de p < 0,05, a evidência de 

existir diferenças significativas por público é bastante forte. A hipótese 2 foi rejeitada. 

Considerando-se a média máxima para discordância = 1, os católicos frequentes à missa 

foram os que mais discordaram totalmente (76%), com uma média = 1,5. Para os católicos não 

praticantes, verificou-se uma discordância total de 44%, com uma média = 2,0, e para os católicos 

de dupla pertença a discordância total foi de 20%, com média = 2,6.   
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Tabela 68 

Análise de variância da influência de “Os padres não pregam tão bem na Igreja Católica” 

  
Soma dos 

quadrados 
Gl 

Média ao 

quadrado 
F Sig 

Média de “Os padres 

não pregam não 

pregam tão bem na 

Igreja Católica” 

      

Entre os grupos 32,653 2 16,327 15,157 0,001 

      

Dentro dos 

grupos 
158,340 147 1,077   

       

 Total 190,993 149    

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Existem diferenças significativas:  

 

       Gráfico 9 – Média – “Os padres não pregam tão bem na Igreja Católica” X Público 

 

FONTE: Dados da pesquisa. 
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Verificada a existência de diferenças entre as médias dos grupos pesquisados, pode-se 

determinar quais as médias que se diferem. Esse requisito foi verificado por meio do teste LSD – 

Least Significant Diference, ou seja, Mínima Diferença Significativa, por meio de múltiplas 

comparações pareadas com os pares possíveis de grupos, obtendo-se a partir disso uma matriz que 

identifica os grupos com diferentes médias e quais são significativamente diferentes das outras e 

comparando-se todas as combinações possíveis. 

A tabela 69 apresenta os resultados do teste LSD – Least Significant Diference (Mínima 

Diferença Significativa) por meio das comparações entre os pares possíveis de grupos (públicos) ‒ 

católicos frequentes à missa, católicos não praticantes e católicos de dupla pertença ‒ demonstrando 

quais médias da avaliação da variável “Os padres não pregam tão bem na Igreja Católica” por 

público são significativamente diferentes. Os pares com diferenças significativas estão assinalados 

com um asterisco (*).  Portanto, existem diferenças significativas entre a avaliação de “Os padres 

não pregam tão bem na Igreja Católica” entre todos os públicos: 

- Católicos frequentes à missa; 

- Católicos não praticantes; 

- Católicos de dupla pertença. 
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Tabela 69 
Teste LSD de comparações pareadas para as diferenças das médias da avaliação de “Os padres não 

pregam tão bem na Igreja Católica” por públicos  

Variável dependente: “Os padres não pregam tão bem na Igreja Católica” 

(I) 1) Você se 

considera: 

(J) 1) Você se 

considera: 

Diferença 

média (I-J) 

Erro 

padrão 
Sig. 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

       

Católico 

frequente à missa 

Católico não 

praticante 

-0,5000* 

 

0,2076 

 

0,017 

 

-0,910 

 

-0,090 

 

 
Católico de dupla 

pertença 
-1,1400* 0,2076 0,000 -1,550 -0,730 

       

Católico não 

praticante 

Católico frequente à 

missa 

0,5000* 

 

0,2076 

 

0,017 

 

0,090 

 

0,910 

 

 
Católico de dupla 

pertença 
-0,6400* 0,2076 0,002 -1,050 -0,230 

       

Católico de dupla 

pertença 

Católico frequente à 

missa 

1,1400* 

 

0,2076 

 

0,000 

 

0,730 

 

1,550 

 

 
Católico não 

praticante 
0,6400* 0,2076 0,002 0,230 

1,050 

 

           *. A diferença média é significante no nível de 0.05. 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

3.4 Resultado da hipótese 3 

 

Hipótese 3 – Não existem evidências significativas de variação da satisfação dos católicos 

por classe socioeconômica ‒ classes A (alta) e B (média alta); C (média); D (média baixa) e E 

(baixa). 

Técnica de análise: Média, ANOVA oneway (Análise de Variância), teste LSD – Least 

Significant Diference (Mínima Diferença Significativa). 

Para testá-la, calculou-se os escores de cada um dos respondentes da variável “Estou 

satisfeito com minha decisão de escolher esta Igreja” (satisfação) do construto “satisfação geral” em 

termos consolidados (todos os públicos: católicos frequentes à missa, católicos não praticantes, 
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católicos de dupla pertença). Após a determinação dos escores dessa variável, verificou-se, através 

da ANOVA one way (Análise de Variância), a variação por classe socioeconômica (classes A e B; 

C; D e E). 

A ANOVA requer que cada grupo seja uma amostra aleatória de uma população e que, na 

população, as variâncias sejam iguais. O requisito utilizado para purificação dos dados e 

comprovação da homogeneidade das variâncias foi o teste de Levene, através de sua hipótese nula 

de que são homogêneas as variâncias. No resultado desse teste, observa-se o nível de significância: 

sendo ele menor que 0,05, deve-se rejeitar a hipótese nula e, caso contrário, pode-se aceitar as 

variâncias dos grupos como sendo iguais. Comprovada a homogeneidade das variâncias dos grupos, 

fica autorizada a aplicação da ANOVA.   

Para um nível de significância de 0,05, comparando-se com os resultados do teste contido na 

tabela 70, conclui-se não ser possível rejeitar a hipótese nula de que as variâncias são iguais. 

Portanto, está autorizada a aplicação da ANOVA um caminho – one way.  

 

Tabela 70 

Teste de Levene para a homogeneidade das variâncias 

 Levene gl 1 gl 2 Sig. 

            Média de  satisfação                                                                                      1,143                         2 147 0,322 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 A tabela 71 apresenta os resultados da ANOVA. Esse teste considera a hipótese nula dos 

grupos terem a mesma média na população. Os dados da tabela a seguir indicam uma variância entre 

os grupos maior que a variância dentro dos grupos (média da soma dos quadrados) e um quociente 

(estatística) F de 3,177, que determina a rejeição da hipótese nula em um nível de significância de 

0,05. Portanto, existe variação significativa nas avaliações da variável “satisfação” por públicos 

considerados. Assim, o valor P (probabilidade de que F seja maior que 3,177, dada a hipótese nula) 

demonstra que existe uma probabilidade de 0,045 de que o resultado da hipótese esteja errado. 

Considerando a notação de significância de p < 0,05 a evidência de existir diferenças significativas 

por público é bastante forte. Portanto, a hipótese 3 foi rejeitada. 
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Tabela 71 

Análise de variância da satisfação 

  
Soma dos 

quadrados 
Gl 

Média ao 

quadrado 
F Sig 

Média de satisfação 

      

Entre os grupos 7,228 2 3,614 3,177 0,045 

      

Dentro dos 

grupos 

167,232 147 1,138   

       

 Total       174,460 149    

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Existem diferenças significativas:  

 

Gráfico 10 – Média de satisfação 

         

FONTE: Dados da pesquisa. 

 

A avaliação da variável satisfação indicou as seguintes médias por classe socioeconômica: 
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- Avaliação de satisfação – classe AB : média  = 4,39; 

- Avaliação de satisfação – classe C :    média  = 3,.91; 

- Avaliação de satisfação – classe DE:  média  = 3,82. 

 

Verificada a existência de diferenças entre as médias dos grupos pesquisados, podem-se 

determinar quais as médias que se diferem. Esse requisito foi verificado por meio do teste LSD – 

Least Significant Diference, ou seja, Mínima Diferença Significativa, por meio de múltiplas 

comparações pareadas com os pares possíveis de grupos, obtendo-se a partir disso uma matriz que 

identifica os grupos com diferentes médias e quais são significativamente diferentes das outras e 

comparando-se todas as combinações possíveis. 

A tabela 72 apresenta os resultados do teste LSD por meio das comparações entre os pares 

possíveis de grupos (públicos) de classes socioeconômicas A e B; C e  D e E, demonstrando quais 

médias de avaliação de satisfação por classe socioeconômica são significativamente diferentes. Os 

pares com diferenças significativas estão assinalados com um asterisco (*).  Portanto, existem 

diferenças significativas entre as classes socioeconômicas: 

- A B     X      D E. 

Não existem diferenças significativas entre as classes socioeconômicas: 

            -    A B    X     C; 

            -    C       X     DE. 
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Tabela 72 

Teste LSD de comparações pareadas para as diferenças das médias de satisfação 

variável dependente: satisfação 

(I) 1) Classe 

socioeconômica: 

(J) 1) Classe 

socioeconômica: 

Diferença 

média (I-

J) 

Erro 

padrão 
Sig. 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

       

A B C 

D E 

,4798 

,5747* 

,3002 

,2283 

,112 

,013 

-,113 

,124 

1,073 

1,026 

       

C A B 

D E 

-,4798 

,0949 

,3002 

,2469 

,112 

,701 

 -1,073 

-,393 

 ,113 

,583 

       

D E A B 

C 

-,5747* 

-,0949 

,2283 

,2469 

,013 

,701 

-1,026 

-,583 

-,124 

,393 

              *. A diferença média é significante no nível de 0.05. 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Após verificarmos os resultados da hipótese 3, testamos a não existência de variação no 

construto de satisfação geral dos católicos por classe socioeconômica. Para o teste dessa hipótese do 

construto, calculou-se os escores de cada um dos respondentes como a média das questões 1 a 15 do 

constructo “satisfação geral”, após a inversão dos escores das questões com enunciado negativo para 

que todas as 15 questões ficassem na mesma base de comparação. Após a determinação da média 

das respostas de cada um dos respondentes nas quinze questões, obtivemos a variável “satisfação 

geral”. Com essa variável, verificamos através da ANOVA one way (Análise de Variância) a 

variação por classe socioeconômica (classes A e B; C; D e E).  

Para um nível de significância de 0,05, comparando-se com os resultados do teste contido na 

tabela 73, conclui-se não ser possível rejeitar a hipótese nula de que as variâncias são iguais. 

Portanto, está autorizada a aplicação da ANOVA um caminho – one way.  
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Tabela 73 

Teste de Levene para a homogeneidade das variâncias 

 Levene gl 1 gl 2 Sig. 

Média construto Satisfação Geral 

Igreja Católica” 

2,9853 2 147 0,065 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 A tabela 74 apresenta os resultados da ANOVA. Esse teste considera a hipótese nula dos 

grupos terem a mesma média na população. Os dados da tabela a seguir indicam uma variância entre 

os grupos maior que a variância dentro dos grupos (média da soma dos quadrados) e um quociente 

(estatística) F de 2,754, que determina a rejeição da hipótese nula em um nível de significância de 

0,05. Portanto, existe variação nas avaliações de satisfação geral por públicos considerados. Assim, 

o valor P (probabilidade de que F seja maior que 2,754, dada a hipótese nula) demonstra que existe 

uma probabilidade de 0,056 de que o resultado da hipótese esteja errado. Portanto, considerando-se 

a notação de significância de p < 0,05, a evidência de existir diferenças por público deve ser 

considerada. Podemos afirmar que a hipótese de não existir variação no constructo de satisfação 

geral dos católicos, por classe socioeconômica, foi rejeitada. 

 

Tabela 74 

Análise de variância do construto satisfação geral 

  
Soma dos 

quadrados 
Gl 

Média ao 

quadrado 
F Sig 

Média do construto 

Satisfação Geral 

      

Entre os grupos 0,685 2 0,343 2,754 0,056 

      

Dentro dos 

grupos 

18,290 147 0,124   

       

 Total       18,975 149    

FONTE: Dados da pesquisa 
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Existem diferenças:  

 

     GRÁFICO 11 – Média do construto Satisfação Geral 

 

FONTE: Dados da pesquisa. 

 

A avaliação do construto “satisfação geral” indicou as seguintes médias por classes 

socioeconômicas: 

- Avaliação construto “satisfação geral” – classe AB: média  = 3,189; 

- Avaliação construto “satisfação geral” – classe C:    média  = 3,048; 

- Avaliação construto “satisfação geral” – classe DE:  média  = 3,012. 

 

A tabela 75 apresenta os resultados do teste LSD por meio das comparações entre os pares 

possíveis de grupos (públicos) de classes socioeconômicas A e B; C e  D e E, demonstrando quais 

médias de avaliação do construto “satisfação geral” por classe socioeconômica são diferentes. Os 

pares com diferenças estão assinalados com um asterisco (*).   
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Portanto, existem diferenças entre as classes socioeconômicas: 

- A B     X      D E. 

Não existem diferenças entre as classes socioeconômicas: 

            -    A B    X     C; 

            -    C       X     DE. 

 

Tabela 75 

Teste LSD de comparações pareadas para as diferenças das médias do construto  

satisfação geral 

variável dependente: média do construto de Satisfação Geral 

(I) 1) Classe 

socioeconômica: 

(J) 1) Classe 

socioeconômica: 

Diferença 

média (I-J) 

Erro 

padrão 
Sig. 

Intervalo de 

Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

       

A B C 

D E 

0,1415 

0,1772* 

0,0993 

0,0755 

0,156 

0,020 

-0,055 

0,028 

0,338 

0,326 

       

C A B 

D E 

-0,1415 

0,0357 

0,0993 

0,0816 

0,156 

0,663 

 -0,338 

-0,126 

 0,055 

0,197 

       

D E A B 

C 

-0,1772* 

-0,0357 

0,0755 

0,0816 

0,020 

0,663 

-0,326 

-0,197 

-0,028 

0,126 

              *. A diferença média é significante no nível de 0.05l. 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

3.5 Resultado da hipótese 4 

 

Hipótese 4 – Não existem evidências de que diferem  a “Dimensão Satisfação Geral”, 

“Dimensão Elementos Inibidores” e a “Dimensão Elementos Incentivadores” por posicionamento 

entre si através de um índice global. 

Técnica de análise:  Análise Fatorial e Média. 

A verificação da hipótese foi condicionada à análise fatorial e média, através de um índice de 

posicionamento global. Com a análise fatorial determinou-se os componentes principais (dimensões 

‒ fatores), suas respectivas variáveis, cargas fatoriais e variância explicada. Assim, as variáveis com 



 288 

suas respectivas cargas fatoriais representam as dimensões, definidas como: “Dimensão Satisfação 

Geral”, “Dimensão Elementos Inibidores” e “Dimensão Elementos Incentivadores”.  

A partir das variáveis das dimensões, obteve-se a média dos escores de todos os 

entrevistados para cada variável que compõe cada dimensão. Para a determinação das médias, 

recorreu-se à inversão das questões (variáveis) com enunciados negativos para que todas as questões 

ficassem na mesma base de comparação, com enunciados afirmativos, a partir disso, extraiu-se a 

média das médias de cada dimensão, sendo essa média das médias de cada dimensão o índice de 

posicionamento de cada uma das três dimensões definidas pela análise fatorial, ou seja, “Dimensão 

Satisfação Geral”, “Dimensão Elementos Inibidores” e “Dimensão Elementos Incentivadores”.  

Com esse índice de posicionamento de cada uma das três dimensões, extraiu-se a média das medias 

dessas três dimensões e essa média das médias dessas três dimensões foi definida como o índice de 

posicionamento global para avaliação e resultado da hipótese.     

Os resultados do teste para as variáveis das respectivas dimensões indica: 

- Dimensão Satisfação Geral: média das médias = 3,72; 

- Dimensão Elementos Inibidores: média das médias = 3,.49; 

- Dimensão Elementos Incentivadores: média das médias = 4,03; 

- Índice global de posicionamento global: 3,7. 

 

O índice de posicionamento (média das médias vezes 100 dividido pelo índice global de 

posicionamento) para cada dimensão indica: 

- Dimensão Satisfação Geral: índice de posicionamento = 1,05%; 

- Dimensão Elementos Inibidores: índice de posicionamento = 0,94%; 

- Dimensão Elementos Incentivadores: índice de posicionamento = 1,08 %. 

 

Portanto, é evidente a diferença entre as médias das médias das dimensões “satisfação geral” 

e “elementos inibidores” com a dimensão “elementos incentivadores”. 

A hipótese 4 foi rejeitada. Pode-se afirmar que as atitudes do construto “Dimensão 

Elementos  Incentivadores” influencia o comportamento dos católicos para a sua permanência e 

satisfação na Igreja Católica mais do as outras duas dimensões, que também são, significativamente, 

importantes. A Igreja Católica deve, fundamentalmente, maximizar as  variáveis e atitudes 

relacionadas à “Dimensão Elementos Incentivadores”.   
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No fechamento dessa análise dos resultados, não poderíamos deixar de destacar, que a idéia 

que perpassa pela construção da argumentação dos resultados conclusivos obtidos pelo 

levantamento empírico,  é que assistimos dentro do contexto da tese, a um processo crescente de 

transformação da religião, aqui considerado em termos de discurso teórico e prática dos 

fieis/seguidores da Igreja Católica. Nesse desiderato, os resultados permitem aceitarmos postulados 

e premissas da Economia da Religião e do campo religioso católico, bem como as diversas 

abordagens. Isso significa também, que a lógica que direciona a dinâmica da esfera da religião, 

observada sob o ângulo das atitudes comportamentais dos fieis/seguidores pesquisados, é a mesma 

que determina a das mercadorias em geral, corroborada pelos resultados que demonstram as 

percepções e atitudes dos respondentes, a variância explicada dos resultados. Além da satisfação dos 

católicos em termos consolidados negativamente desconfirmada (o desempenho da Igreja Católica 

abaixo do esperado) e com apenas os católicos freqüentes à missa apresentando expectativa de 

satisfação confirmada (o desempenho da Igreja de acordo com o esperado), mas moderadamente 

considerada, não podemos deixar de destacar as avaliações fracamente percebidas dos elementos 

inibidores (discordância) e dos elementos incentivadores. Chamamos atenção também, para os 

achados indicando que os católicos têm pouco tempo para se dedicarem à Igreja Católica, bem como 

a falta de compromisso com questões sociais e com a Igreja e, surpreendentemente, a indiferença 

dos católicos de dupla pertença, dentre outros. Essas questões justificam postulados da Teoria da 

Escolha Racional (T.E.R.) e o contexto da abordagem dos estudiosos considerados nesta tese.   
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CONCLUSÃO 

 

Esta tese oferece uma descrição quantitativa, endossando, em especial, uma avaliação 

atitudinal de uma população formada pelos católicos. Para o entendimento das atitudes dos 

constructos dos elementos incentivadores, inibidores e de satisfação geral que determinam o 

comportamento dos católicos em termos consolidados e pelos públicos católicos frequentes à missa, 

católicos não praticantes e católicos de dupla pertença, foi necessário considerar o contexto, 

perpassando três grandes eixos teóricos principais: campo religioso católico, economia da religião e  

marketing.  

No primeiro eixo, verificamos o papel que as influências das crenças e diversas práticas 

religiosas desempenham na construção do campo religioso católico, compreendendo, também, as 

mudanças na perspectiva histórica com a transição de um campo religioso hegemônico, onde a 

Igreja Católica Romana ocupava o lugar central, para predominância do catolicismo na diversidade 

religiosa e como um mercado plural.  

Constatamos que o declínio (perda de fiéis) da Igreja Católica tem várias razões, como, por 

exemplo, o fator modernizante e sua influência sobre as religiões, a dupla pertença, razões de 

natureza objetiva, como a diminuição do nível de participação em organizações religiosas, 

diminuição da influência social da Igreja (perda de prestígio), dentre outras. A análise 

mercadológica indica que essa perda de fiéis esta relacionada, fundamentalmente, à ascensão das 

religiões do neopentecostalismo e das “seitas” evangélicas, ou seja, a novos movimentos religiosos 

de orientação protestante. A organização religiosa que consolidou essa estratégia do pentecostalismo 

foi a Igreja Universal do Reino de Deus.  

Nesse contexto, a reação e resposta da Igreja Católica foi através da estratégia mercadológica 

que se manifesta através do fortalecimento da Renovação Carismática, com a utilização do 

marketing religioso, com ênfase nos meios de comunicação (programas de rádio, TV, dentre outros). 

A Igreja Católica procura, também, recuperar alguns rituais de sua tradição (como, por exemplo, as 

antigas bênçãos das velas, das mulheres grávidas e de São Brás, para dor de garganta) para 

satisfazer, principalmente, o mesmo público que procura a Igreja Universal do Reino de Deus, os 

pentecostais. Para agradar às camadas populares, tem-se a proposta de uma liturgia festiva, de 

linguagem simples. Nesta disputa de mercado, a Igreja Católica enfatiza a tradicional devoção aos 

santos, principalmente â Virgem Maria. A Renovação Carismática é o movimento organizado para 

reavivar o catolicismo. Esse movimento é adotado como projeto principal em muitas dioceses do 
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país. Com a Renovação Carismática, a Igreja Católica se modernizou em alguns aspectos, mas errou 

na utilização da estratégia de orientação do marketing. 

Alguns setores da Igreja passaram a entender que quanto mais reforçassem a formação, a 

catequese e estimulassem a missão e o carismatismo da Renovação Carismática, mais sucesso a 

Igreja teria na permanência e satisfação dos fiéis e conquista de potenciais fiéis. Isso não ocorreu. 

Entende-se o uso inadequado do marketing pela Igreja Católica. Esses novos movimentos religiosos, 

com a ascensão no mercado religioso das religiões do neopentecostalismo, em suas estratégias de 

marketing, recorrem à mídia (programas de rádio e TV, jornais etc.) e política partidária. A 

comunicação (discurso) enfatiza a promessa de bem estar físico, psicológico e, principalmente, 

material como recompensa do sacrifício da doação econômica, especialmente em dinheiro, durante o 

próprio culto, o que supostamente afasta o mal, fortalece a Igreja, agrada a Deus e garante 

felicidade. Essa é a receita da Teologia da Prosperidade utilizada pelas Igrejas neopentecostais, cujo 

lema é “pare de sofrer”. O marketing das pentecostais enfatiza a abordagem individual dos 

sujeitos. Essa abordagem individual reflete o marketing de relacionamento. O erro da estratégia 

de marketing da Igreja Católica pode ser compreendido pela utilização preponderantemente de 

uma estratégia de orientação do marketing para o produto (principal produto, a salvação), 

quando deveria enfatizar, fundamentalmente, a orientação do marketing para o consumidor 

(fiel).  

O segundo grande eixo teórico importante que perpassa a discussão da tese foi o enfoque da 

Teoria Econômica da Religião, que a partir da abordagem do modelo da Teoria da Escolha Racional, 

através de um conjunto de axiomas e premissas, explica, teoricamente, o comportamento do 

mercado religioso, a relação e determinantes da oferta e demanda religiosa, tendo a religião como 

objeto da escolha racional das pessoas, como seria um bem ou serviço em qualquer outro mercado.  

Analisando o mercado religioso com as transformações e declínio (perda de fiéis) da 

Igreja Católica, identificamos esse declínio causado pelo aumento da competição entre as 

organizações religiosas. A oferta e demanda religiosa, bem como a expansão da Igreja Católica 

no mercado religioso, são determinadas, também, pelas estratégias que a mesma elabora em 

função da interpretação das ações das concorrentes que disputam com ela os fiéis. Na atual 

situação da esfera religiosa católica, podemos inferir que tanto a Igreja Católica como seus 

concorrentes procuram, preponderantemente, os mesmos segmentos de mercado, e com as 

principais organizações religiosas adotando uma visão empresarial. Portanto, o aumento da 

competição no mercado religioso se configura como o elemento que dá visibilidade ao 



 292 

funcionamento do mercado religioso. A Teoria das Escolhas Racionais (T.E.R.) apresenta um 

caráter sistêmico, justificando sua adequação e explicação de uma dada realidade, permitindo a sua 

aplicação para a compreensão teórica da realidade do mercado religioso no Brasil e da Igreja 

Católica. Entretanto, entendemos que a mesma apresenta imperfeições para avaliações atitudinais do 

comportamento do consumidor religioso, como a ação racional dos consumidores religiosos, pois, 

em determinadas situações, o comportamento religioso é movido, predominantemente, por atitudes 

afetivas. Verificamos o comportamento dos católicos atestando a validade de axiomas e premissas 

considerados na T.E.R., como podemos destacar: os indivíduos avaliarão os custos e benefícios e 

irão consumir os produtos religiosos que maximizem seus ganhos (da mesma maneira como 

escolhem qualquer outro produto de consumo); pelo fato de ser uma mercadoria produzida 

coletivamente, o prazer que a religião oferece depende do grau de sociabilidade que produz. Quanto 

maior a confiança do grupo nos benefícios que a religião produzirá no futuro, maior a confiança dos 

indivíduos nos mesmos; se é possível ter acesso aos “lucros” da religião sem participar efetivamente 

nela, os indivíduos tenderão a ter baixos níveis de comprometimento com as instituições religiosas. 

No mercado religioso que está inserido a Igreja Católica, é significativa a participação do fiel 

como consumidor. A cultura e o marketing na sociedade influenciam e determinam padrão e 

tendência de consumo para os fiéis consumidores de bens católicos. O significado do consumo não 

se dá apenas pelos aspectos utilitários do bem ou do serviço, mas, também, é motivado pelo 

interesse particular de um indivíduo a partir de significados atribuídos por ele para a realização de 

um consumo específico. O consumo torna possível os objetos disponíveis no mercado serem uma 

extensão da pessoa e, sendo assim, tornam-se essenciais para que esta se realize e seja feliz, mas 

entende-se que a dinâmica do consumismo por si só não se sustenta, e compreende-se isso 

relacionado a esse “realizar” e “ser feliz.” De acordo como se configura o consumo na 

contemporaneidade, predomina um consumismo que substitui o ser pelo ter.  

Percebemos a relação no catolicismo como um mercado plural e religião plural. Já a relação 

do catolicismo ao meio mais importante da utilização das estratégias de marketing, a TV, indica que 

nas TVs católicas predomina a utilização do marketing com a opção, em sua maioria, 

pelo catolicismo de cunho pentecostal. Em relação ao ambiente midiático, verificou-se que todas as 

emissoras de televisões católicas adotam o culto a Nossa Senhora. O culto mariano é parte 

constituinte da identidade católica. 

O terceiro grande eixo determinante da tese foi o marketing. Quanto ao marketing religioso, 

consideramos o mesmo uma alternativa disponível para os propósitos da evangelização, e que não 
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existe incompatibilidade com sua utilização na ação evangelizadora, desde que utilizado dentro dos 

princípios da ética da responsabilidade. Através da análise científica da Teoria do Comportamento 

do Consumidor e Satisfação do Consumidor, identificamos e entendemos que atitudes direcionam, 

motivam, ou não, os hábitos de escolha e consumo, e que o desenvolvimento desses estudos 

determina para as organizações a percepção de que o sucesso constante nas práticas de marketing 

depende, fundamentalmente, do entendimento das variedades de elementos que envolvem a 

satisfação das necessidades e desejos dos consumidores/fiéis  

Verificamos, na utilização do marketing, a Igreja Católica, predominantemente, orientada 

para o produto e negligenciando a orientação para o consumidor (fiel). A orientação para o 

consumidor pode ser obtida através do marketing de relacionamento. Nesse sentido, deve-se, 

também, agregar valor na relação com os consumidores e os diversos públicos, utilizando o 

marketing de relacionamento com o marketing moderno, que propõe a cocriação de valor, 

possibilitando envolver os fiéis com experiências positivas no processo mercadológico, a partir da 

interação por meio das redes sociais digitais e outros meios, tendo um relacionamento direto com os 

fiéis, o que moderniza a Igreja e permite satisfazer as necessidades, desejos e encantar os fiéis e 

potenciais seguidores.  

Nesse contexto, em relação aos constructos considerados para satisfação geral, os resultados 

consolidados indicaram uma expectativa negativamente desconfirmada (quando o desempenho do 

bem, serviço ou instituição está abaixo do esperado) e uma lealdade espúria dos católicos com a 

Igreja Católica. Porém, para os católicos frequentes à missa, a satisfação foi confirmada, com o 

desempenho da Igreja estando de acordo com o esperado. A análise fatorial identificou duas grandes 

dimensões de atributos considerados fundamentais nesse constructo, a dimensão afetividade e a 

dimensão arrependimento.  Para os elementos inibidores, foram identificadas as dimensões definidas 

como evangelização e dedicação. No constructo “elementos incentivadores”, verificou-se a 

existência de três dimensões de atributos importantes: ação social, comunidade e cultural. Essas 

dimensões, com suas respectivas variáveis, são fundamentais na evangelização, orientação dos fiéis 

e para uma percepção favorável dos colaboradores da Igreja. Dessas dimensões, a mais importante 

para as estratégias de marketing e para a Igreja Católica manter os fiéis por longo tempo e 

conquistar novos seguidores é a dimensão “elementos incentivadores”.  

 Constatamos uma influência fraca da cultura e tradição, e uma influência moderada da 

família para ser católico. Em relação aos padres não pregarem tão bem, a discordância foi 
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fracamente manifestada. Percebemos uma correlação positiva fraca da influência da cultura e 

tradição para ser católico com a satisfação dos católicos.. 

Nesse contexto, recomenda-se que a Igreja Católica estabeleça estratégias de ação para 

maximizar, favoravelmente, as variáveis que compõem as dimensões afetividade, arrependimento, 

evangelização, dedicação, ação social, comunidade e cultural. É necessário o uso adequado do 

marketing de relacionamento e a implantação do marketing da cocriação de valor.   

É importante comentar as principais possibilidades do escopo do constructo de avaliação do 

comportamento dos católicos em relação à Igreja Católica. O modelo elaborado para a pesquisa 

desta tese contempla três constructos, sendo que o primeiro constitui a análise da satisfação geral 

dos católicos, identificando e avaliando a satisfação e a insatisfação dos mesmos. O segundo, de 

elementos inibidores, juntamente com o terceiro, denominado de elementos incentivadores, têm o 

propósito de, ao mesmo tempo, identificar as insatisfações, ou satisfações, do primeiro constructo, 

especificar o que a Igreja Católica (unidade de observação) tem de fazer para satisfazer os católicos, 

mantendo-os como seguidores da Igreja, e conquistar novos fiéis. A pesquisa identificou as variáveis 

(atitudes) que estão gerando insatisfação/satisfação, que inibem, ou não, e que incentivam, ou não, 

os católicos. Assim, o constructo identifica as insatisfações, o problema e, ao mesmo tempo, indica 

as ações para solucionar os problemas identificados. Portanto, temos um modelo de avaliação do 

comportamento religioso e de instituições religiosas que pode ser aplicado em qualquer instituição 

religiosa em qualquer país e que pode ser  adaptado para outras organizações empresariais. Nesse 

sentido, sugerimos o nome para o modelo elaborado: Modelo Brasil de Avaliação do 

Comportamento Religioso e Instituição Religiosa. 

Espera-se que um trabalho desta natureza traga algumas contribuições ao estudo e a arte de 

se praticar o marketing nas organizações religiosas, com maior consistência teórica e de forma mais 

técnica. Consideramos a contribuição ao estudo de algumas dimensões importantes para as 

atividades de marketing, como comportamento e satisfação do consumidor, marketing de 

relacionamento e cocriação de valor, que podem, aparentemente, parecer simples, mas são conceitos 

e análises bastante complexos quando se busca apropriar as diversas percepções pessoais de 

avaliações atitudinais e comportamentais sobre organizações, diversas ofertas dessas organizações e 

situações de escolha realizadas pelos consumidores, no caso desta tese, seguidores da Igreja 

Católica. A contribuição das diversas dimensões teórico-operacionais oferece, também, a 

oportunidade para consultores das organizações religiosas aplicar o constructo de avaliação desta 

tese em trabalhos de consultoria. Ademais, destaca-se, também, a contribuição da possibilidade de 
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utilização do constructo de avaliação como instrumento de análise tanto por pesquisadores quanto 

por praticantes de marketing, no contexto da contribuição valorosa da Ciências da Religião. A 

Ciências da Religião pode analisar, e analisa, o comportamento e o mercado religioso e sua 

regulação por meio da Teoria Econômica da Religião, a partir da abordagem da Teoria da Escolha 

Racional, e, nesse referencial, que considera também o marketing, damos nossa contribuição, 

avaliando atitudes no comportamento religioso do seguidor da Igreja Católica, através do marketing.  

Em relação ao estudo deste tema, como qualquer investigação desta natureza, a tese 

comporta limitações. Consideram-se na pesquisa desta tese as limitações da consequência direta da 

estratégia de pesquisa utilizada. As conclusões e recomendações representam indicadores de uma 

determinada realidade, a percepção dos católicos no contexto da amostra e universo considerados. É 

importante destacar que essa restrição limita-se à amplitude, mas não à validade dos resultados. Não 

aplicamos a pesquisa considerando o universo de toda a população brasileira por uma questão de 

custo. Outra limitação refere-se a não aplicação da pesquisa para avaliar os 

dirigentes/administradores (bispos, padres) e colaboradores da Igreja Católica, a unidade de 

observação, e não fizemos isso porque fugia ao escopo desta tese. Optamos, na delimitação, por 

avaliar o comportamento do consumidor, do seguidor da Igreja Católica, por meio de uma avaliação 

quantitativa.  

Nesse sentido, recomendamos novas pesquisas, em outros segmentos ou instituições 

religiosas, a fim de avaliar o comportamento do consumidor religioso, com a possibilidade dos 

estudos contemplarem a avaliação dos católicos através de uma avaliação, predominantemente, 

qualitativa dos dirigentes (bispos, padres) e colaboradores da Igreja, confrontando a percepção 

desses dois públicos. Acredita-se que o constructo proposto possa ser, integralmente, utilizado em 

outros estudos e, também, para outras instituições ou segmentos. 

Diante do exposto, tem-se, também, o significado desse estudo em termos pessoais, 

acadêmico e eclesial. Em termos pessoais, foi enriquecedor adentrar na Ciências da Religião 

(doutorado) e verificar como a ciência analisa a religião, instituições religiosas e comportamento 

religioso, dentre outros. Assim, compreendemos a importância de entender, sem fazer juízo de valor 

por meio de nossas limitações, uma dada realidade religiosa. Nesse sentido, recorro às palavras do 

Papa João Paulo II quando disse que a ciência pode purificar a religião de erros e superstições e que 

a religião pode purificar a ciência de idolatria e erros absolutos. Assim, a Ciências da Religião nos 

ensina em termos pessoais a sermos tolerantes entendendo a percepção dos outros. Em termos 

acadêmicos, temos a alegria e grata satisfação de agregar à nossa formação na área de economia e 
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administração estratégica e mercadologia, a Ciências da Religião, que teremos como direcionadora 

na academia e das nossas pesquisas. Em termos eclesiais, não podemos deixar de enfatizar que 

analisamos os católicos no contexto da Igreja Católica, com base em teorias com suas interpretações 

e significados típicos das respectivas áreas, entendendo que foi possível mesclar essas relações sem 

modificar princípios básicos de doutrina e dogmas que consideramos e o amor que temos por Deus. 

Entendemos que o marketing agrega valor para evangelizas e que a Igreja Católica quer isso, quer se 

modernizar e tem procurado isso. Diante de todo o contexto, passamos a ter mais compreensão com 

as limitações na gestão da Igreja Católica, em sua relação mercadológica com os fiéis, sendo que, 

em sua maioria, os padres e colaboradores da Igreja Católica não conhecem com profundidade o 

marketing.  

Em termos eclesiais e pessoais, considerando o estudo da Ciências da Religião e a elaboração 

desta tese,  entendemos que diante dos erros que a história e a contemporaneidade apresentam, é 

necessário perceber que são erros de pessoas e, com certeza, não representam a maioria dos que 

fazem a história da Igreja Católica, pois a Igreja Católica é séria, evangeliza, e sua liturgia e 

ensinamentos dignificam as pessoas. Pela grandeza desta Igreja, dos seus ensinamentos e de seus 

fiéis seguidores, a Igreja Católica não merece tantas críticas que fazem a ela e a seus ensinamentos. 

Depreendendo, na relação com as organizações, devemos aprender a ouvir mais e falar menos, e 

quando falarmos, que seja com propriedade de conhecimento. Isso vale, também, para aqueles que 

criticam, injustamente, alguns aspectos comportamentais na Igreja Católica, isentando, em todo o 

contexto, a atribuição da responsabilidade dos seguidores da Igreja Católica nos problemas da 

Igreja. É necessário entender o amor que move a  maioria dos bispos, padres, colaboradores e fiéis, 

dentre outros, na evangelização, buscando a Deus, e que estes, que, verdadeiramente, representam a 

Igreja Católica, são sérios e dignificam a religião.     
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

N.º Registro CEP: CAAE 0xxx.0.213.000-06  

 

Título do Projeto: ATITUDES E ELEMENTOS INCENTIVADORES, INIBIDORES E DE 

SATISFAÇÃO QUE DETERMINAM O COMPORTAMENTO DOS CATÓLICOS 

FREQUENTES A MISSA, CATÓLICOS NÃO PRATICANTES E CATÓLICOS DE DUPLA 

PERTENÇA: avaliação atitudinal em Montes Claros – MG 

 

Prezado Sr(a), 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que estudará as atitudes (fatores) 

incentivadoras, inibidoras e de satisfação geral dos católicos frequentes a missa, católicos não 

praticantes e católicos de dupla pertença. 

Você foi selecionado (a) porque se considera um católico frequente a missa, não praticante ou de 

dupla presença. A sua participação nesse estudo consiste em responder um questionário com 

perguntas fechadas, divididas em quatro blocos. O primeiro bloco trata-se da caracterização do 

entrevistado, lembrando que em momento nenhum a identificação do mesmo será necessária. No 

segundo bloco são realizadas perguntas sobre a satisfação geral do entrevistado com sua igreja. No 

terceiro bloco são apresentados elementos inibidores em relação à igreja. No quarto bloco são 

apontados elementos incentivadores. Para responder cada pergunta do bloco 1 ao 4, é marcada a 

opção “1” caso o entrevistado “discorde totalmente” da afirmação, “2” caso “discorde 

parcialmente”, “3” para “indiferente”, “4” caso “concorde parcialmente” e “5” caso “concorde 

totalmente”. 

 

Sua participação é muito importante e voluntária. Você não terá nenhum gasto e também não 

receberá nenhum pagamento por participar desse estudo. 

 

As informações obtidas nesse estudo serão confidenciais, sendo assegurado o sigilo sobre sua 

participação, quando da apresentação dos resultados em publicação científica ou educativa, uma vez 

que os resultados serão sempre apresentados como retrato de um grupo e não de uma pessoa. Você 
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poderá se recusar a participar ou a responder algumas das questões a qualquer momento, não 

havendo nenhum prejuízo pessoal se esta for a sua decisão. 

 

Os resultados dessa pesquisa servirão para que seja possível compreender as atitudes dos seguidores 

da Igreja Católica em seus comportamentos de decisões de escolhas e preferências. 

 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador 

responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. 

 

Pesquisador responsável:  

Marcelo Vieira Lopes 

(38) 3222-3884 

Rua Enor Brito, 337 – Bairro Morada do Sol 

Montes Claros/MG – CEP 39.403-235 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. O coordenador poderá ser contatado em caso de questões éticas, pelo telefone (11) 3670-

8466 ou e-mail cometica@pucsp.com.br. 

 

São Paulo, 05 outubro de 2015. 

 

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste estudo. 

 

________________________________________________ 

Nome do participante (em letra de forma) 
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ANEXO A: QUESTIONÁRIO 

Bom dia (tarde). Estamos realizando uma pesquisa que tem por objetivo analisar os fatores intervenientes dos católicos 

em relação à Igreja Católica. É muito importante a sua colaboração e que você seja franco no preenchimento deste 

questionário. Antecipadamente agradecemos. Marque com um “X” a opção escolhida:  

BLOCO 1 – Caracterização 

1) Você se considera: (     ) católico frequente à missa.    (      ) católico não praticante     (       ) católico de 

dupla pertença – é católico e frequenta outros templos ou religião. 
 

1- Sexo  

1.a(.....) Feminino 

1.b(.....) Masculino 

2-Por gentileza 

qual            a 

sua idade? 

 

2- 

 

3- Estado Civil 

 

3 

 

4- Tem Filhos 

 

    4 

De 19 a 29  2.a(....)       Solteiro (a) 3.a (......) Não 4.a (.....) 

30 a 44 anos 2.b(....) Casado(a) ou vive junto 3.b (......) Sim 4.b (.....) 

45 a 59 anos 2.c(....) Divorciado(a)ou separado 3.c (......) Quantos?.............. 4.c (.....) 

Acima 59 anos 2.d(....) Viúvo(a) 3.d (......)   

 

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO SOCIOECONÔMICA – SISTEMA DE PONTOS  

Agora vou fazer algumas perguntas sobre sua casa e sua família. Estas informações são necessárias apenas para a 

classificação socioeconômica das pessoas que respondem à pesquisa: Na sua casa tem ...? Quantos? Marque um “X” na 

resposta escolhida......... 

 Não 

Tem   TEM (quantidade) 

    1     2     3     4     5  6 ou + 
Tv em cores 0   2 3 4 5 5 5 

DVD 0 2 2 2 2 2 2 

Rádio 0 1 2 3 4 4 4 

Banheiro 0 2 3 4 4 4 4 

Automóvel 0 2 4 5 5 5 5 

Empregada mensalista 0 2 4 4 4 4 4 

Aspirador de pó 0 1 1 1 1 1 1 

Máquina de lavar 0 1 1 1 1 1 1 

Geladeira e freezer            PONTOS 

Não possui                    0  

Possui só geladeira sem freezer                    2 

 

 

 Qual o seu grau de instrução?   PONTOS  CLASSE PONTOS 

5
a
 Analfabeto/ Primário incompleto         0  A 30-34 

5b Primário completo/Ginasial incomp.         2  B 25-29 

5c Ginasial completo/Colegial incomp.         3  C 21-24 

5d Colegial completo/Superior incomp.         3  D 17-20 

5e Superior completo         5  E 11-16 
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BLOCO 2 – Satisfação geral 

 

Baseado na  legenda abaixo responda às questões que se seguem  e lembre-se, você pode assinalar com um “X”  apenas um 

número que corresponde à sua opinião. 

 

               (1)                         (2)                         (3)                          (4)                          (5)                                                

          Discordo                Discordo             Indiferente               Concordo              Concordo  

         totalmente             parcialmente                                        parcialmente          totalmente 

Satisfação Geral 

Grau de Concordância 

Discorda  

Tot.   Parc 

Ind. Concorda 

Parc.   Tot. 

1 2 3 4 5 

01. Esta Igreja é uma das melhores que já pude escolher.      

02. Esta Igreja é exatamente o que necessito.      

03. Esta Igreja não tem me realizado (funcionado) tão bem como pensei que faria.      

04. Estou satisfeito com minha decisão de escolher esta Igreja.      

05. Às vezes tenho dúvidas sobre se devo continuar nesta Igreja.      

06. Minha escolha por esta Igreja foi a mais sensata.      

07. Se eu pudesse, escolheria  outra Igreja ou religião.      

08. Eu tenho realmente gostado desta Igreja      

09  Sinto-me mal com a minha decisão de ser desta Igreja.      

10.Não estou feliz por ser desta Igreja.      

11.Ser membro desta Igreja tem sido uma boa experiência.      

12 Estou seguro de ter feito a coisa certa ao escolher e ser desta Igreja.      

13. Estou sempre satisfeito quando lembro da minha Igreja      

14. Eu recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja.      

15. Eu nunca recomendaria aos amigos para serem da minha Igreja.      
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BLOCO 3 – Elementos Inibidores 

 

Baseado na  legenda abaixo responda às questões que se seguem  e lembre-se, você pode assinalar com um “X”  apenas um 

número que corresponde à sua opinião. 

 

               (1)                         (2)                         (3)                          (4)                          (5)                                                

          Discordo                Discordo             Indiferente               Concordo              Concordo  

         totalmente             parcialmente                                        parcialmente          totalmente 

                                                            Elementos Inibidores 

Grau de Concordância 

Discorda  

Tot.   Parc 

Ind. Concorda 

Parc.   Tot. 

1 2 3 4 5 

01.A Igreja Católica tem pouco tempo para orientar os fiéis/seguidores/católicos      

02. Os fiéis/seguidores ou católicos têm pouco tempo para se dedicarem à Igreja Católica e suas 

atividades 
     

03. A escolha de pertença a religião católica é difícil e dificulta a  realização de seguir a Igreja por 

causa da imagem da Igreja hoje. 
     

04. Os orientadores da Igreja, em geral, têm pouca habilidade para orientar os 

fiéis/seguidores/católicos 
     

05. As atividades e pregações da Igreja não preparam os fiéis/seguidores/católicos para ter Deus      

06. A carência de atendimento aos fiéis/seguidores/católicos sobre as nossas necessidades dificulta a 

fidelidade a Igreja 
     

07. Não há orientadores para os fiéis/seguidores/católicos em número suficiente na Igreja..      

8. Os fiéis/seguidores/católicos não têm clareza sobre os temas que a Igreja aborda.      

9. A exigência da Igreja para com os seus fiéis/seguidores/católicos me faz pensar se estou na Igreja 

ou religião certa. 
     

10. Falta preparo para aos colaboradores e lideranças da Igreja no relacionamento com os 

fiéis/seguidores/católicos. 
     

11 .Os Padres não pregam tão bem na Igreja católica..      

12. Falta motivação aos fiéis/seguidores/católicos porque não está  claro o benefício que as ações da 

Igreja proporciona para nós católicos.. 
     

13.  As ações da Igreja é dificultada pela falta de tolerância dos colaboradores.      

14, . Os colaboradores da Igreja  não domina o conhecimento da bíblia exigida para a orientação dos 

católicos. 
     

15. A Igreja Católica inibe a minha religiosidade.      
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BLOCO 4 – Elementos Incentivadores 

 

Baseado na  legenda abaixo responda às questões que se seguem  e lembre-se, você pode assinalar com um “X”  apenas um 

número que corresponde à sua opinião. 

 

               (1)                         (2)                         (3)                          (4)                          (5)                                                

          Discordo                Discordo             Indiferente               Concordo              Concordo  

         totalmente             parcialmente                                        parcialmente          totalmente 

Elementos Incentivadores 

Grau de Concordância 

Discorda  

Tot.   Parc 

Ind. Concorda 

Parc.   Tot. 

1 2 3 4 5 

01.Relacionamento do padre com a comunidade.      

02.Realização de trabalhos de maior porte para a comunidade.      

03.Definição mais clara do que se espera de uma religião.      

04.Realizar seminários e encontros sobre temas religiosos.      

05.Manter contatos periódicos/frequentes com os católicos e a comunidade.      

06.Aumentar  o tempo de atendimento dos padres e dos colaboradores para a comunidade, para os católicos.      

07.Ampliar as ações sociais e a disponibilidade dos benefícios para os católicos e  comunidade.       

08. Realização de trabalhos mais orientados para  tema  de maior  necessidade dos  católicos.      

09 .Divulgação entre os católicos e a comunidade das ações da Igreja.      

10. Influência da cultura, tradição para ser católico      

11 .Clarificar os critérios de salvação e conduta  para os católicos.      

12. Influência da família para ser católico      

13. Deixar  claro o que a Igreja quer com os católicos.      

14.Desenvolver ações para evitar desistências da Igreja por parte dos católicos.      

15. A Igreja Católica incentiva a minha religiosidade.      
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