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RESUMO
Este trabalho trata de uma análise do modelo de operações de três igrejas evangélicas
situadas na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esse modelo de operações é
baseado no Modelo Canvas de Negócios, de Osterwalder e Pigneur (2011) e foi
adaptado para a realidade dessas organizações. Para que uma igreja possa
administrar bem seus recursos de forma eficiente, sem que haja desperdícios de
tempo e de recursos, é indispensável que seus dirigentes observem os custos que a
instituição gera, se o levantamento dos fundos são suficientes para cobrir suas
despesas ou se há necessidade de buscar novas formas de auxílio financeiro. Para
isso, é necessário ter um controle financeiro com as fontes de receita e custos. Os
recursos que a igreja possui são suficientes para que ela se mantenha aberta?
Ademais, a igreja pode identificar que tipo de público ela está atraindo, se a forma
como a igreja se comunica com esses membros é eficiente, se há canais que ainda
podem ser explorados e possibilitem dar resultados mais satisfatórios ao objetivo que
os líderes têm traçado, se as atividades fornecidas pela igreja geram interesse aos
participantes. Outrossim, as alianças que as igrejas formam umas com as outras ou
as parcerias com instituições podem trazer benefícios à comunidade e tornar a igreja
mais visível, proporcionando um alcance maior de sua mensagem. A proposta do
trabalho é que todas essas questões possam ser analisadas com simplicidade,
auxiliando os líderes das igrejas a identificar qual é o seu plano e como exatamente
podem executá-lo, auxiliando-os a visualizar, entender e compartilhar de forma
prática, melhorando a sua capacidade de gerenciamento.

Palavras-Chave: Modelo Canvas de Negócios. Administração. Igrejas. Modelo de
Operação. Evangélicos.

ABSTRACT
This academic paper analyzes the application of a management model into three
evangelical churches located in Porto Alegre, Rio Grande do Sul. This model is based
on the Business Model Canvas by Osterwalder e Pigneur (2011) and it was adapted
to the reality of these organizations. In order to a church to be able to manage its
resources efficiently, without wasting time and efforts, it is essential that its leaders
observe the costs that the institution generates, whether raising funds is sufficient to
cover its expenses or whether is necessary to seek new forms of financial support.
This requires financial control over sources of revenue and costs. Are the church's
resources sufficient to keep it open? In addition, can the church identify what kind of
audience it is attracting, if the way the church communicates with these members is
effective, if there are channels that can still be explored and grant more satisfactory
results to the goal that the leaders have set, if the activities provided by the church are
of interest to the participants. Furthermore, the alliances that churches form with one
another or partnerships with institutions can bring benefits to the community and make
the church even more visible, providing a broader reach of its message. The purpose
of this paper is that all of these issues can be analyzed with simplicity, helping the
church leaders to identify what their plan is and how exactly they can execute it, helping
them to visualize, understand and share in a practical way, improving your
manageability.

Key words: Business Model Canvas. Administration. Churches. Operation model. And
evangelicals.
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1 INTRODUÇÃO

Os evangélicos são uma parcela considerável da população brasileira.
Segundo o IBGE1, “[...] consolidou-se o crescimento da população evangélica, que
passou de 15,4% em 2000 para 22,2% em 2010” (IBGE, 2010). O IBPT2, que monitora
a abertura de empresas de todos os tipos no Brasil, revelou que são abertas 12 novas
igrejas por dia no país, uma nova igreja a cada duas horas, somando cerca de 42,3
milhões de evangélicos (CARIELLO, 2017). O censo de 2010 em relação ao de 2000
revela que os evangélicos tiveram um acréscimo de 3,9% no Rio Grande do Sul,
totalizando 18,2% da população.
As igrejas evangélicas, enquanto organizações, precisam contar com uma boa
administração de seus recursos financeiros, elaboração de estratégias para o
crescimento da igreja, gestão dos seus colaboradores fiéis, dentre outros processos,
para sobreviverem ao ambiente em que se encontram, manter a sua congregação
sem dívidas e serem bem-sucedidas em seus objetivos.
Os administradores de organizações que não visam lucro têm se
conscientizado cada vez mais da importância do mapeamento de seus processos,
utilizando de forma mais eficiente seus recursos. Uma das evidências observadas é
crescimento de um movimento que começou há cerca de duas décadas nos Estados
Unidos e tornou-se uma tendência no século 21, as igrejas emergentes, movimento
conhecido por adaptar a mensagem evangélica de acordo com a cultura pós-moderna,
contratando equipes profissionais de marketing e utilizando-se principalmente de
tecnologia.
Grande parte das igrejas ainda possuem embaraços relevantes em sua
administração, enfrentando dificuldades financeiras e de continuidade ao longo do
tempo. Em geral, o currículo profissional de um pastor abrange seminários com
preparação para pregar, aconselhar, ensinar teologia e demais questões de caráter
religioso, no entanto, quando este assume a direção de uma igreja, falta-lhe o
treinamento adequado de como gerir a organização administrativamente (BARNA,
1994, p. 14). Campanhã (2013) afirma que em torno de 70% dos pastores e líderes

1
2

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário.
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não tem como ponto mais forte a administração e o planejamento, de acordo com
pesquisas3. (CAMPANHÃ, 2013, p. 32)
É essencial que haja uma organização na igreja para que os recursos
disponíveis possam ser utilizados de forma eficiente. Desde os tempos dos apóstolos
de Jesus, as igrejas tiveram necessidade de se organizar para que problemas sérios
não sufocassem seu crescimento, como, por exemplo, o caso das viúvas que não
estavam sendo socorridas de forma eficiente na distribuição diária de alimento. Esse
fato motivou a eleição de diáconos para o cuidado com a administração dos recursos
e sua distribuição:
Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos
helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo
esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade
dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de
Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete
homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os
encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e
ao ministério da palavra. (BÍBLIA, Atos, 6, 1-4, p. 1571 e 1572)

Nos últimos anos, Osterwalder & Pigneur (2011) desenvolveram ferramentas
simplificadas para mapear e compreender a estrutura de negócios: o modelo Canvas
de Negócios. Esse modelo é de fácil compreensão e acessível para aqueles que
fazem uma gestão informal e não tem familiaridade com questões técnicas
administrativas. Utilizando de conceitos de design thinking, Osterwalder & Pigneur
(2011) construíram um diagrama de quatro dimensões com 9 blocos: Segmento de
clientes, proposta de valor, canais, relacionamento com os clientes, fontes de receita,
recursos principais, atividades-chave, parcerias principais e estrutura de custo.
A questão que surge é a seguinte: Como a definição de um modelo de negócios
pode apoiar na gestão de igrejas evangélicas? Com base nesta questão, o trabalho
terá de analisar o modelo Canvas de operação de três igrejas de Porto Alegre: Igreja
Cristã Vintage180, Igreja Assembleia de Deus - distrito Mário Quintana e Igreja Capela
Missional. Para tanto, serão analisados os 9 componentes básicos de modelo de
negócios de Osterwalder & Pigneur.

3

Pesquisas realizada pela Christianity Today nos EUA e no Brasil pela Sepal.
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1.1 JUSTIFICATIVA

Os evangélicos crescem em número e importância no Brasil. Se o crescimento
se mantiver conforme dados do IBGE analisados até 2010, em 2020 quase metade
da população brasileira será evangélica. Os negócios ligados ao mercado evangélico
ficam em torno de 12 bilhões por ano em nosso país (RENÉ, 2011).
Diversas igrejas evangélicas realizam obras sociais que são de grande
importância para nossa sociedade. Um dos princípios básicos do cristianismo é o
amor ao próximo e o amparo aos necessitados, como está registrado na primeira carta
de João: “Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar
necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o
amor de Deus?” (BÍBLIA, p. 1752).
O Brasil é um país com desigualdades sociais significativas. Em 2016, mais de
52 milhões de brasileiros estavam abaixo da linha da pobreza, ou seja, brasileiros
vivendo com uma renda mensal de R$ 387,07 por pessoa em valores de 2016 (VEJA,
2017), e o trabalho dessas instituições religiosas tem contribuído significativamente
com a nossa sociedade. Vários segmentos evangélicos possuem trabalhos
voluntários de ajuda a dependentes químicos, a famílias de baixa renda, auxílio a
viúvas e órfãos. O Projeto Amor da igreja Brasa Zona Norte trabalha levando
alimentos, agasalhos e palavras de apoio e incentivo a pessoas em situações de
dificuldade, limitações físicas e financeiras4. No Rio Grande do Norte, o pastor Rubens
Medeiros, da igreja Assembleia de Deus, juntamente com voluntários “Sentinelas de
Cristo”, evitou vários suicídios na ponte Newton Navarro, proporcionando às pessoas
ajuda emocional5. A Convenção Batista Mineira de Belo Horizonte montou uma
lavanderia em seu templo com 14 máquinas de lavar para lavagem das roupas dos
bombeiros que atuavam diretamente nas buscas dos corpos na tragédia de
Brumadinho, dispondo de voluntários nos três turnos6. Além desses exemplos, igrejas
situadas em Porto Alegre, como a igreja Batista Conde e a Igreja Evangélica
Pentecostal Deus Conosco também possuem trabalhos sociais.
4

Disponível em: <http://projetoamor.org.br/>
Disponível em: <https://epoca.globo.com/a-mobilizacao-que-evitou-uma-centena-de-mortes-naponte-dos-suicidios-em-natal-23657262>
6 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/voluntarios-lavam-uniformescobertos-de-lama-dos-bombeiros-de-brumadinho.shtml>
5
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Apesar de existirem obras de caridade realizadas pelas igrejas evangélicas, e
essas instituições serem consideradas sem fins lucrativos, às vezes suas receitas e
seus investimentos são questionados, por esta razão é importante que a gestão das
igrejas seja transparente.
Considerando o grande benefício que essas obras sociais realizadas por igrejas
evangélicas trazem à sociedade, esse estudo irá analisar a gestão de algumas igrejas,
propondo formas mais fáceis de analisar sua administração, com o objetivo de auxiliar
os dirigentes dessas organizações a executarem suas atividades de forma mais
eficiente, contribuindo com o seu crescimento e tornando sua gestão mais
transparente.
A partir da análise feita neste estudo, serão propostas melhorias aplicadas a
cada contexto, com o fim de auxiliar essas organizações a alcançarem os objetivos
pretendidos pelos seus dirigentes de forma mais eficiente, contribuindo com o seu
crescimento e procurando suprir necessidade de profissionalismo e transparência em
sua gestão.

1.2 OBJETIVOS

Essa seção tratará dos objetivos do presente trabalho, subdividida em objetivo
geral e objetivos específicos.

1.2.1 Objetivo geral

O presente trabalho tem por objetivo propor um canvas do modelo de negócios
adaptado ao contexto de igrejas evangélicas a partir do modelo Osterwalder &
Pigneur. (2011).
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1.2.2 Objetivos específicos

•

Identificar o segmento de atuação das igrejas;

•

Analisar as principais atividades desenvolvidas;

•

Verificar os parceiros para o desenvolvimento da operação;

•

Identificar os principais custos e fontes de receita.
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2 REVISÃO TEÓRICA

O objetivo deste capítulo será abordar os conceitos-chave que terão como base
o presente trabalho.

2.1 MODELO CANVAS DE NEGÓCIOS

O Business Model Canvas foi criado pelo suíço Alex Osterwalder em sua tese
de doutorado no ano de 2000. É uma ferramenta de planejamento estratégico usada
para desenvolver modelos de negócios, útil para quem já tem um negócio ou planeja
ter.
Desenvolvido como um esquema visual, possibilita que o gestor crie modelos
de negócios analisando 9 elementos de uma organização: segmentos de clientes,
proposta de valor, canais, relacionamento com clientes, fontes de receita, recursos
principais, atividades-chave, parcerias principais e estrutura de custo. Segundo
Osterwalder & Pigneur (2011), esses nove componentes cobrem as quatro áreas
principais de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira.
Quadro 1: Modelo Canvas de Negócios

Fonte: Osterwalder & Pigneur (2011, p.44).
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2.1.1 Os nove componentes

2.1.1.1. Segmentos de clientes

O mercado não é homogêneo. Há complexidade e diversificação, uma vez que
pessoas com necessidades, desejos, preferências diferentes fazem parte desse
ambiente. Além disso, a evolução do mercado que levou a diversificação de produtos
e possibilidade de consumo desperta o desejo dos consumidores. Com o fim de
melhor atender a esse público em suas necessidades específicas, grande parte das
empresas tem adotado essa prática de identificação de seus clientes em potencial. A
segmentação de clientes define diferentes grupos de pessoas ou organizações que
uma empresa busca alcançar. Uma empresa necessita agrupar seus clientes em
segmentos distintos, cada qual com necessidades comuns, de forma que essas
necessidades sejam mais bem atendidas.
A segmentação de mercado é o processo de divisão de um mercado em
subconjuntos distintos de consumidores com necessidades ou características
comuns para que bens e serviços especializados possam ser desenvolvidos
e promovidos para satisfazer as demandas de cada grupo. (SCHIFFMAN,
1997, p.31)

Osterwalder & Pigneur (2011) afirmam que os grupos de clientes representam
segmentos distintos se suas necessidades exigem e justificam uma oferta diferente;
se são alcançados por canais de distribuição diferentes; se exigem diferentes tipos de
relacionamento; se tem lucratividades substancialmente diferentes e se estão
dispostos a pagar por aspectos diferentes da oferta. Kotler (2006) traz quatro divisões
de segmentação de clientes:
Segmentação geográfica: Clientes que residem em locais próximos uns dos
outros possuem similaridades em suas características.
Segmentação demográfica: Nessa classe, os indivíduos são agrupados por
seus aspectos de classe socia, idade, ocupação, dentre outros.
Segmentação psicográfica: Baseia-se no estilo de vida, na personalidade,
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nos valores para entender o motivo do consumidor ter determinada inclinação àquele
consumo.
Segmentação comportamental: São agrupados de acordo com seus
conhecimentos, condições, atitudes, ocasiões de compra do consumidor.
Para que o mercado possa atender ao consumidor com eficácia em sua
comunicação com o público-alvo, obtendo melhores resultados, há a necessidade de
identificar esse perfil de consumidores e focar os seus esforços em uma parcela do
mercado.
Os mercados não são homogêneos. Uma empresa não pode atender a todos
os clientes em mercados amplos ou diversificados. Os consumidores diferem
entre si em muitos aspectos, em geral, podem ser agrupados segundo uma
ou mais características. A empresa precisa identificar os segmentos de
mercado a que poderá atender com eficácia. Essas decisões requerem um
profundo entendimento do comportamento do consumidor e uma cuidadosa
análise estratégica. Às vezes, equivocadamente, os profissionais de
marketing perseguem o mesmo segmento de mercado em que várias
empresas já atuam, negligenciando outros segmentos potencialmente mais
lucrativos. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 236)

Os principais tipos de segmentos de negócios abordados por Osterwalder &
Pigneur (2011), são os seguintes:
Mercado de massa: É um mercado abrangente de clientes similares, pois não
há distinção entre segmento de clientes. É uma estratégia adotada por uma empresa
que oferece um único produto e que deseja atingir um consumidor padrão médio com
grandes volumes de vendas. Acaba por enfrentar uma dura concorrência, apesar de
ser uma forma mais fácil de marketing, por ter um único composto. Um exemplo são
as fabricantes de celulares que atendem um grande público com necessidades e
problemas similares e busca atrair todos os tipos de compradores.
Nicho de mercado: Esse modelo de negócios atende segmentos de clientes
especializados. Um exemplo são os advogados trabalhistas que atendem
especificamente ações que envolvam empresas e colaboradores. A proposta de valor,
os canais e o relacionamento com o cliente são especificamente voltados a um nicho
de mercado.
(...) um grupo definido mais estritamente que procura por um mix de
benefícios distinto. Em geral, para identificar nichos os profissionais de
marketing subdividem um segmento em subsegmento [...] Um nicho atraente
tem as seguintes características: os clientes têm um conjunto de
necessidades distintas; os clientes concordam em pagar um preço mais alto
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à empresa que melhor suprir essas necessidades; o nicho não costuma atrair
outros concorrentes; o nicho gera receitas por meio da especialização; e o
nicho tem potencial para crescer e gerar lucros maiores. Enquanto os
segmentos são grandes e atraem vários concorrentes, os nichos são
pequenos e normalmente atraem apenas uma ou duas empresas. (KOTLER,
2006, p. 238).

Segmentado: Alguns modelos de negócios podem servir a vários segmentos
diferentes com problemas e necessidades similares. Um exemplo de Osterwalder &
Pigneur (2011) é a Micro Precision System, que se especializa em fornecer projetos
micromecânicos e soluções manufaturadas terceirizadas. Essa empresa trabalha com
três segmentos de clientes diferentes: as indústrias de relógios, a indústria médica e
o setor de automação industrial. A Micro Precision System oferece a cada segmento
uma proposta de valor diferente.
Diversificada: Uma organização desse tipo serve a segmentos de clientes com
necessidades muito diferentes. Uma escola técnica, por exemplo, oferece curso de
eletrônica para um determinado público e curso de administração para outro tipo de
público. São produtos diferentes que serão direcionados aos públicos com
necessidades distintas.
Mercado Multilateral: Um modelo de negócios que serve dois ou mais
segmento de clientes interdependentes:
Uma empresa de cartão de crédito, por exemplo, precisa de uma grande base
de proprietários de cartões, e uma base de comerciantes que aceitem tal
cartão. Da mesma forma, um empreendimento que ofereça um jornal gratuito
precisa de uma grande base de leitores para atrair anunciantes. Por outro
lado, ele também precisa de anunciantes para financiar a produção e a
distribuição. Ambos segmentos são necessários para fazer o Modelo de
Negócios funcionar (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011, p. 21).

2.1.1.2. Proposta de Valor

Osterwalder & Pigneur (2011) vão explicar que a proposta de valor é o motivo
que leva o cliente a escolher uma empresa ao invés de outra, resolvendo um problema
ou satisfazendo uma necessidade do consumidor. A proposta de valor é um conjunto
de produtos e serviços que uma empresa oferece aos clientes motivando-os a
escolher aquela empresa. Esses valores podem ser quantitativos ou qualitativos.
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Porter (1989) afirma que, quando uma empresa consegue criar valor para os
seus compradores que ultrapassa os custos de fabricação da empresa, surge para ela
uma vantagem competitiva.
As propostas de valor podem gerar novas necessidades nos clientes, melhorar
o desempenho de determinado produto ou serviço, dentre outras agregações. Outras
propostas de valor podem estar ligadas a redução de custos, redução de riscos ao
adquirir um produto ou serviço, à acessibilidade, à facilidade de utilização ou à marca
do produto:
Usar um relógio Rolex, por exemplo, é sinal de riqueza. Do outro lado do
espectro, skatistas, por exemplo, podem vestir marcas “underground” para
mostrar que estão “por dentro” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011, p. 24).

Algumas características podem fazer parte da proposta de valor, dentre elas o
desempenho do produto; a inovação; a personalização do produto, possibilitando que
o cliente adeque os produtos e serviços de acordo com suas necessidades
específicas; o status; o preço; a acessibilidade, dentre outras.

2.1.1.3. Canais

Os canais são formas como a empresa se comunica com seus clientes a fim
de expor seus benefícios em comparação a outras empresas do mesmo ramo. Esse
ponto de contato serve para tornar a empresa conhecida dos clientes, fazer os clientes
perceberem a proposta de valor dos produtos, permite que a empresa seja avaliada,
fornece um suporte pós-venda dentre outras funções.
Dentro do marketing, o conceito dos canais está inserido entre os 4 p’s
do composto comunicação: praça, preço, propaganda e promoção. O canal se torna
um facilitador entre a compra e venda de produtos e serviços, pois permite que a
empresa disponha seus produtos em diversos locais sem que necessite cuidar de
forma direta da logística. Em contrapartida, os vendedores do produto não terão o
custo de fabricar.
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Osterwalder & Pigneur (2011), sugerem algumas perguntas que facilitam a
identificação desses canais:

a) Através de quais canais nossos Segmentos de clientes querem ser
contatados?
b) Como os alcançamos agora?
c) Como nossos canais se integram?
d) Qual funciona melhor?
e) Quais apresentam melhor custo-benefício?
f) Como estão integrados à rotina dos clientes?

Conforme Osterwalder & Pigneur (2011), os canais possuem cinco fases
distintas, podendo ser discriminadas entre canais diretos e indiretos, canais
particulares e canais em parcerias.
Quadro 2: Tipos de Canais

Direto
Indireto

Parceiros

Particulares

Tipos de Canais

Fases do Canal

Equipe de
Vendas

1
conhecimento

Como
aumentar o
conhecimento
Lojas Próprias sobre os
nossos
produtos?
Lojas
Parceiras
Vendas na
Web

2
Avaliação
Como
ajudamos os
clientes a
avaliarem a
Proposta de
Valor?

3
Compra
Como
permitimos aos
clientes
comprar
produtos e
serviços
específicos?

4
Entrega
Como
entregamos
uma proposta
de valor aos
clientes?

5
Pós-venda
Como
fornecemos
apoio pósvenda aos
clientes?

Atacado

Fonte: Osterwalder & Pigneur (2011, p. 27).

2.1.1.4. Relacionamento com Clientes

Esse componente estabelece como se dará a relação da empresa com o
cliente, podendo ser automatizadas ou pessoais, tendo em vista algumas motivações
como conquista, retenção do cliente e ampliação de vendas.
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Algumas categorias de Relacionamento citadas por Osterwalder & Pigneur
(2011) são as seguintes:

1) Assistência Pessoal: Empresa interage com representante de verdade
no ponto de venda, call center,entre outros.
2) Assistência pessoal dedicada: Dedicação de um representante de
vendas específico para cada cliente individual.
3) Self-service: Não há relacionamento direto com os clientes, apenas a
empresa fornece os meios necessários para que estes se sirvam.
4) Serviços automatizados: self-service com processos automatizados.
5) Comunidades: comunidade online para clientes trocarem informações,
experiências.
6) Cocriação: empresa envolve os clientes na criação de seu próprio
produto.

2.1.1.5. Fontes de Receita

Representa o quanto cada segmento de clientes gera de dinheiro para a
empresa. Sem uma fonte de receita, a empresa ou organização não sobrevive e é
necessário que essa empresa identifique suas principais fontes para que suas
despesas possam ser organizadas em torno disso. Dessa forma, a receita é
imprescindível para o orçamento, tanto de empresas que visam lucro, como outras
instituições, considerando que, através dela, é que se torna viável a sua atividade
principal.
Algumas maneiras de se gerar fonte de receitas são citadas por Osterwalder &
Pigneur (2011) como venda de recursos, taxa de uso, taxa de assinatura,
empréstimos, aluguéis e leasing, licenciamento, taxa de corretagem, anúncios.
Conforme Kother (2008, apud CALEGARE; PEREIRA, 2011, p. 212), as fontes que
geram recursos no primeiro setor são os impostos, as taxas, as multas, dentre outros.
O segundo setor atua no processamento da produção do setor primário, sendo que
esse setor alimenta a si próprio e ao setor primário. No caso das instituições que sua
finalidade não é o lucro, as fontes de recursos se dão através de contribuições,
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subvenções, doações, venda de produtos em que o lucro será convertido para a
manutenção da entidade.

2.1.1.6. Recursos Principais

Recursos são elementos utilizados que permite obter o que se deseja e podem
ser tangíveis e intangíveis. Esse componente discrimina quais recursos são
necessários para se manter uma organização funcionando. Quanto mais recursos
uma organização possuir, melhores serão os seus resultados e o fluxo de
funcionamento.
Uma abordagem sobre os recursos de uma empresa tendo como foco os
seus
principais
constituintes:
materiais,
financeiros,
humanos,
mercadológicos e administrativos, permite perceber que a construção de uma
base de recursos tem por finalidade, em um primeiro momento, alavancar o
empreendimento, viabilizando sua criação e estabilização. Em um segundo
momento, esta base de recursos passa a se constituir em um dos principais
patrimônios da empresa, possibilitando sua consolidação e crescimento.
(BISPO, 2004, apud ROTH, 2011, p.40).

Na tabela abaixo estão descritos alguns recursos principais das organizações.
Quadro 3: Recursos organizacionais

Fonte: Roth (2011, p.42)
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De acordo com Osterwalder & Pigneur (2011), os principais recursos de uma
organização podem ser físicos, financeiros, intelectuais e humanos. Os recursos
físicos são materiais, equipamentos, suprimentos, como instalações, máquinas,
sistemas. Os recursos financeiros, de acordo com Roth (2011), referem-se ao dinheiro
disponível em caixa pela organização. São ativos que possuem algum grau de
liquidez: dinheiro em espécie, linha de crédito, depósitos bancários. Os recursos
intelectuais podem incluir marcas, patentes, banco de dados, parcerias. Os recursos
humanos – essenciais para uma empresa – representam todas as pessoas com suas
qualificações que contribuem para o sucesso da organização.

Osterwalder & Pigneur (2011) sugerem algumas perguntas:

a)

Que recursos principais nossa proposta de valor requer?

b)

Que recursos principais nossos canais de distribuição requerem?

c)

Que recursos principais o relacionamento com os clientes requer?

2.1.1.7. Atividades-Chave

De acordo com Osterwalder & Pigneur (2011), as atividades-chave são as
ações mais importantes que a empresa deve executar para fazer seu modelo de
negócios funcionar. A manufatura tem como atividade-chave a produção,
desenvolvimento e fabricação. Os hospitais têm como atividade-chave a resolução de
problemas. A Microsoft tem como atividades-chave a plataforma ou rede. As
atividades-chave podem ser categorizadas em resolução de problemas, produção ou
plataforma/rede (SEBRAE7, 2013):
Resolução de Problemas: Os clientes possuem um problema e as atividades
do modelo de negócios visam trazer a resolução desse problema. A capacidade da
organização em trazer soluções para as adversidades das pessoas requerem que
haja treinamento contínuo.

7

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
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Produção: A empresa tem em suas atividades principais o desenvolvimento
de um produto, sua fabricação e entrega em grandes volumes.
Plataforma/rede: Uma plataforma é o recurso principal desse modelo de
negócios que cria uma maneira de acomoda atividade dos clientes, como por exemplo
os sites de venda pela internet, chamados ecommerce, em que a transação é
realizada inteiramente pela internet. Exemplos desse tipo de modelo são a Amazon,
Submarino, Ebay, Mercado Livre. A Lan House é um exemplo de modelo de negócios
do tipo rede que provê acesso e comunicação aos clientes.

2.1.1.8. Parcerias Principais

Descreve quais fornecedores e parceiros são utilizados pela empresa ou
organização como vantagem para seu negócio. Essas alianças reduzem alguns
riscos, auxiliam na aquisição de recursos dentre outros benefícios.
Osterwalder & Pigneur (2011) distinguem três motivações para uma parceria:
otimização

e

economia

de

escala

(envolve

terceirização

e

infraestrutura

compartilhada), redução de riscos e incertezas (concorrentes formando alianças
estratégicas), aquisição de recursos e atividades particulares.

Figura 1: Tipos de parcerias principais

Fonte: SEBRAE (2013)
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De acordo com Osterwalder & Pigneur (2011), algumas perguntas podem ser
feitas a fim de identificar essas parcerias:
a) Quem são nossos principais parceiros?
b) Quem são nossos fornecedores principais?
c) Que recursos principais estamos adquirindo dos parceiros?
d) Que atividades-chave os parceiros executam?

2.1.1.9. Estrutura de Custos

Esse componente descreve quais custos principais estão envolvidos nas
operações da organização. Dependendo do modelo de negócios, os custos são
minimizados ao máximo ou não. Osterwalder & Pigneur (2011) distingue essas
diferenças de modelo em estrutura direcionada pelo custo (minimiza os custos sempre
que possível) e estrutura direcionada pelo valor (concentram-se em criar valor tendo
os custos como menor preocupação).

Figura 2: Tipos de custos

Fonte: (SEBRAE, 2013)
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Os nove componentes de um modelo de negócios podem ser reagrupados em
quatro blocos de perguntas básicas: Como? O que? Para quem? Quanto?
Fornecendo uma visão holística e flexível ao empreendedor, auxiliando-o na
visualização de seu plano de negócios:
Figura 3: Bloco de Negócios do Modelo Canvas.

Fonte: SEBRAE (2013)

2.2 O SIGNIFICADO DE IGREJA

O teólogo Wayne Grudem (1999), em sua teologia sistemática, define igreja
como “[...] a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos.” (GRUDEM, 1999,
p. 715). A palavra grega ekklēsia é traduzida por “igreja” e possui alguns significados,
porém, originalmente, significa qualquer reunião, assembleia pública. A maioria dos
usos da palavra ekklēsia no Novo Testamento designa a igreja cristã, tanto a igreja
local quanto a igreja universal (DRISCOLL, BRESHEARS, 2011, p. 34).
A Igreja Católica Apostólica Romana entende que a igreja é “[...] uma instituição
inaugurada por Deus com uma hierarquia clara que deve ser mantida por meio de
gerações sucessivas (DRISCOLL, BRESHEARS, 2011, p. 39).” A Constituição
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Dogmática Lumen Gentium (Luz dos Povos) declara que a Igreja Católica é a única
igreja de Cristo: “[a Igreja Católica] é a única Igreja de Cristo, que no Credo
confessamos ser una (…)”8, ou seja, igreja é aquela instituição da qual o apóstolo
Pedro sucede.
Na Reforma Protestante, ocorrida em 1517, os protestantes abandonaram a
definição católica de igreja, abrindo precedente para a formação de outras igrejas não
ligadas a Igreja Católica Apostólica Romana. O movimento defende que não é a linha
de sucessão através de indivíduos específicos que formam uma igreja, e sim a
preservação do ensino fiel apostólico e da missão de Jesus. Ou seja, a igreja deixa
de ser igreja quando os seus ensinamentos não condizem com a Bíblia.
Assim como Caifás (sumo sacerdote na época de Cristo) era descendente de
Arão e não era um verdadeiro sacerdote, também os bispos católicos
romanos “descendiam” dos apóstolos em uma linha de sucessão, mas não
eram verdadeiros bispos da Igreja de Cristo. Pelo fato de terem se afastado
da verdadeira pregação do evangelho, a organização visível deles não era a
igreja verdadeira. (GRUDEM, 1999, p. 717)

Conforme Driscoll e Breshears (2011, p. 42), Santo Agostinho, bispo de Hipona
em 396 d.C., observou vários membros e líderes da igreja vivendo deliberadamente
em roubos, na cobiça, embriagados, como agiotas, defraudadores. Isso o levou a
distinguir o que é igreja visível da igreja invisível. Segundo Agostinho, a “igreja visível”
é o que percebemos, é a igreja enquanto instituição a qual enxergamos. Possui uma
lista de membros em seu rol, e podemos identificá-los, estando dentro de limites
físicos, numa igreja institucionalizada. Já a “igreja invisível” é encontrada
substancialmente dentro da igreja visível e é formada pela comunidade de todos os
crentes verdadeiros, salvos, de todos os tempos, ao longo da história. Na igreja visível,
podem fazer parte algumas pessoas crentes que seguem o cristianismo, outras,
incrédulas, que estão ali por motivos diversos, praticando uma vida dupla, de
aparências e não crendo verdadeiramente no cristianismo.
A Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consta do número total dos
eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em
um só corpo sob Cristo, seu cabeça; ela é a esposa, o corpo, a plenitude

8

Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 811. Disponível em:
<http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p1s2cap3_683-1065_po.html>
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daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Referência: Efésios 1: 10, 2223; Col. 1: 18. (CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER, 2019, p.187)

Essa definição ganhou força na Reforma Protestante, abrindo precedentes para
que fossem fundadas inicialmente denominações calvinistas, luteranas e anglicanas
(DRISCOLL, BRESHEARS, 2011, p. 45).
Onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e
ouvida, onde vemos serem os sacramentos administrados segundo a
instituição de Cristo, não se pode contestar, de modo nenhum, que ali há uma
igreja de Deus. (CALVINO, 1559, Livro IV, p.34).

Esse reexame promovido pelos reformadores da definição do que é igreja do
ponto de vista católico, possibilitou a abertura de muitas igrejas ao longo do período
pós-reforma protestante. Com o advento da era moderna, a ideia de pessoas como
indivíduos isolados mudando o foco da igreja para o indivíduo passou a moldar a
cosmovisão da cristandade. Conforme Kimball (2008), no mundo moderno (entre
1500dC e 2000dC), durante o Iluminismo “...a epistemologia muda para a confiança
centrada no homem e na razão a fim de descobrir a verdade.” (KIMBALL, 2008, p.58).
Segundo Driscoll e Breshears (2011), a influência moderna gerou uma ideia de
que a igreja é um local onde as necessidades espirituais individuais são supridas,
formando uma visão de cristão consumidor e a igreja como um fornecedor de bens e
serviços. Consequentemente, o evangelho passou a ser visto por algumas pessoas
como um produto a ser comercializado, algo atrativo, seguindo um modelo de
negócios, onde os consumidores (membros) sempre tem razão e a igreja (empresa)
deve se adequar às suas exigências (DRISCOLL, BRESHEARS, 2011, p. 46).

2.3 ANÁLISE DA IGREJA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Segundo o teólogo e filósofo Ricardo Agreste, mestre em Missões Urbanas pelo
Calvin Theological Seminary (MI, EUA) e pastor na Igreja Presbiteriana Chácara
Primavera, existem três tipos de igrejas evangélicas contemporâneas: a igrejahospital, a igreja-empresa e a igreja-missional (AGRESTE, 2013).
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Na igreja-hospital, o pastor é visto como um capelão e os crentes são os
pacientes. Nesse tipo de igreja, os membros estão constantemente exigindo a
presença do ministro para resolver seus variados problemas emocionais, físicos,
familiares, tendo este o dever de cuidá-los constantemente. Da mesma forma que um
capelão, o pastor passa o tempo todo visitando, encorajando, fazendo orações e
nunca “desafiando os pacientes” em seus erros ou impulsionando-os ao trabalho
missionário. O problema desse modelo, segundo Agreste, é que gera uma cultura na
igreja de pessoas dependentes e que se veem como problemáticas, além do fato de
sobrecarregar a liderança muitas vezes de forma desnecessária.
Outro modelo de igreja é a igreja-empresa. Essa igreja é mais visionária,
moderna, conectada à cultura, onde o pastor é uma espécie de “missionário
visionário”, conseguindo mobilizar as pessoas de sua congregação. Os membros
viram uma espécie de consumidores: eles vão aos cultos para consumir liturgia,
sermão e serviços em geral. A igreja acaba se transformando num balcão de “serviços
religiosos” onde os “clientes” fazem inúmeras exigências, trocando de igreja assim
que não forem atendidos em seus desejos. De acordo com Agreste (2013), esse
modelo de igreja, acaba por formar membros egocêntricos, com baixa capacidade de
servir ao próximo, mas com forte tendência a querer ser servido. Na análise de Dever
(2007), essa é uma igreja evangélica sem o verdadeiro evangelho, portanto, uma
igreja “doente”.
Em contraste a esses dois modelos está a “igreja-missional”: O pastor é uma
espécie de mentor, guia espiritual. Ele ajuda homens e mulheres a compreenderem a
vontade de Deus revelada na Bíblia através do ensino. Esse guia estuda teologia de
forma destacada dos demais membros, muitas vezes dedicando-se exclusivamente a
esse trabalho. Dessa forma, instrui a congregação a como se dá o procedimento
dentro do cristianismo, incentivando-os à maturidade espiritual, a servirem uns aos
outros, ensinando-os a não procurarem os seus próprios interesses, levando-os a
serem cada dia mais parecidos com Cristo e estarem juntos em Sua missão. Dessa
forma, a cultura da igreja forma pessoas engajadas no serviço cristão, obras sociais,
dentre outros, e, de acordo com Dever (2007), impulsionando o crescimento de uma
igreja saudável.
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2.4 BARREIRA PARA A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS EFICAZES

Um conceito muito utilizado na literatura evangélica para remeter à implantação
de uma igreja em um novo local é “plantação de igrejas”. Ed Stetzer (2015) traz o
conceito de igreja missional como sendo uma igreja que faz parte da cultura que o
plantador deseja alcançar (STETZER, 2015, página 15). Stetzer (2015) enfatiza que,
mesmo que existam ferramentas eficazes que funcionem no contexto em que a igreja
se encontra, e que a igreja deve acolher a cultura local, procurar compreender e
aprender, adaptando métodos ao meio em que se encontra, isso tudo deve culminar
numa forma bíblica de igreja, ou seja, a mensagem do evangelho não pode ser
reinventada, apenas a maneira de apresentá-la, de entregá-la ao público-alvo. Isso
significa que existe uma barreira ou limite dentro da religião evangélica dada pelos
ensinos da Bíblia que vão modelar a forma como se deve ensinar sua própria
mensagem, mas que, conscientes dessas barreiras morais e éticas, deve-se
aproveitar ao máximo todos os instrumentos facilitadores para que a mensagem
chegue aos ouvintes de forma eficaz. Todavia, consoante Stetzer (2015), a falta de
instrução e reflexão de alguns evangélicos acaba por criar uma resistência para o uso
de métodos e planos para a melhor utilização dos recursos que a igreja possui:
O evangelho não se propaga num vácuo cultural, mas está sempre
encarnado num contexto cultural específico. Contudo, muitos cristãos não
têm sido capazes de distinguir as igrejas culturalmente relevantes e
fundamentadas na Bíblia daquelas que fizeram concessões demasiadas à
cultura. Para eles, qualquer coisa que seja culturalmente relevante lhes
parece mundano e, portanto, não espiritual (STETZER, 2015, página 39).

Toda igreja evangélica é contextualizada numa época, a questão é se elas
estão fazendo tudo o que podem para serem o mais produtivas possível. Stetzer
(2015) dá como exemplo um próprio texto bíblico que relata o apóstolo Paulo tendo
um encontro com gregos no Areópago em Atos, capítulo 17. Nesse encontro, Paulo
procurou estabelecer uma conexão com o contexto conhecido pelos seus ouvintes,
utilizando elementos de sua própria cultura. Outro exemplo de contextualização ao
longo da história cristã são os bancos na igreja. Até a Reforma protestante, os bancos
eram praticamente inexistentes, porém, os longos discursos das pregações
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reformadas incentivaram a inserção gradual de assentos (DRISCOLL, 2011). Ainda
outro exemplo é o que Stetzer (2015) cita: “[...] a majestade e a glória que em certa
época foram comunicadas pelo som do órgão, podem agora ser comunicadas por uma
caixa amplificadora da Marshall” (STETZER, 2015, página 46). Ademais, só o fato de
a Bíblia estar acessível em língua portuguesa caracteriza a contextualização das
igrejas no contexto cultural.

2.5 A FORMA DE OPERAÇÕES DAS IGREJAS EVANGÉLICAS

Para uma empresa ter êxito em seus negócios, é imprescindível organizar um
plano de como atrair recursos suficientes, como converter esses recursos em produtos
e serviços, como distribuir esses produtos aos seus clientes, dentre outras estratégias.
No mercado, vemos muitos materiais que tratam de como um gestor pode fazer sua
empresa sobreviver ao ambiente, crescer, gerar lucro. Porém, quando se trata de
organizações sem fins lucrativos, e neste caso tratado aqui, as igrejas evangélicas,
há certo temor dos líderes religiosos em cair no erro de tratar a igreja como um
negócio. Muitas instituições acabam indo para o outro extremo, criando certas
resistências a qualquer prática que traga modelos de operações padrão, soando a
alguns da comunidade cristã como “mundano”. O que a literatura oferece é voltado
especialmente para empresas, pouco estudo adaptado à realidade dessas
organizações. Philip Kotler em seu livro “Marketing para organizações que não visam
o lucro.” (1978) afirma que os administradores e estudiosos que desejam utilizar das
ferramentas de marketing nas organizações sem fins lucrativos se deparam com o
desafio de obter o conhecimento necessário, uma vez que há pouca literatura e estudo
nesse campo. Os livros que tratam de estratégias são voltados primordialmente para
o setor privado. Os problemas enfrentados levam em conta grandes empresas de
consumo, produtora de bens, poucas são voltadas ao marketing de serviços e
praticamente nenhuma atenção ao marketing de serviços públicos.
Algumas páginas em tais livros são dedicadas aos problemas dos
especialistas de marketing industrial que procuram colocar matérias-primas e
maquinaria pesada para clientes empresariais [...] Ele sente que o texto se
devota em demasia ao motivo de lucro e não o suficiente ao motivo de
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serviço. Ele sente que o texto dedica muito espaço à venda por atacado, ao
varejo em massa e à distribuição física, que figuram de uma forma menos
acentuada no marketing de serviços (KOTLER, 1978, p. 28 e p. 29).

Conquanto a literatura, no que diz respeito a modelo de operações, seja
primordialmente voltada à empresas que visam lucro, é possível aproveitar muito
desses modelos e adaptá-los à realidade das igrejas evangélicas, de modo a estar em
consonância com metas estabelecidas por seus dirigentes, dentro dos limites do que
pode ser considerado ético no cristianismo, partindo da visão de igreja dos
fundadores. A regra de fé e prática de uma igreja parte da Bíblia, uma vez que a
própria definição de igreja advém dela. Segundo a Bíblia, o evangelho não é um
produto que pode ser comercializado, nem as pessoas da comunidade cristã podem
ser tratadas como clientes:
Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de
nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado,
nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que
nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações
sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo
que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade
com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa
alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos
contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em
muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os
homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os
males; e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se
atormentaram com muitas dores (BIBLIA, 1 Timóteo, 6, 3-10).

A igreja não deve ser encarada como um negócio que visa lucro, segundo
escrito na Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, “[...]
Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro; antes, em
Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus.”
Tendo em vista isso, o presente trabalho tratará como um modelo de operações e não
um modelo de negócios. As igrejas podem aproveitar princípios da ferramenta Canvas
de negócios, prática e útil para alcançar os objetivos de seus dirigentes, de forma a
promover a compreensão, a criatividade e a discussão, auxiliando na implantação de
novas igrejas com eficiência com mais estratégicas no investimento em obras sociais,
no controle maior de seus custos, aproveitarem melhor as oportunidades em
investimento de mídias e no contato com os membros de sua comunidade. Segundo
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Donaldson, essa ferramenta é bastante eficiente também em organizações que não
visam lucro:
Geralmente, quando se pensa em um modelo de negócios, a conclusão é que
se trate de algo que traga algum lucro. Entretanto, descobri que o Canvas
também é bastante eficaz no setor sem fins lucrativos. Serve para projetar +
alinhar os membros da equipe de liderança durante a formação de um novo
projeto. O Canvas é flexível o suficiente para levar em consideração os
objetivos desse empreendimento social, e trazer clareza a real proposta de
valor do negócio e como torná-lo sustentável. (DONALDSON, apud
OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011, p.50)
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3 MÉTODO DE PESQUISA

Nessa seção apresentarei as metodologias que serão utilizadas a fim de atingir
os objetivos propostos para a resolução do problema em questão.
Os métodos de pesquisa podem ser classificados sob diferentes pontos de
vista: da sua natureza, de sua forma de abordagem do problema, dos objetivos e dos
procedimentos técnicos (PRODANOV e FREITAS, 2013).

3.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A pesquisa será realizada na igreja cristã Vintage180 (V180), igreja cristã de
confissão reformada Capela Missional (ICM) e na igreja Assembleia de Deus - distrito
Mário Quintana (ADMQ). Estas igrejas evangélicas foram selecionadas por serem de
Porto Alegre e por possuírem portes diferentes, a fim de verificar nos diferentes tipos
de igrejas evangélicas como se dá o modelo de suas operações.
. Apesar da diferença em se tratando de número de membros, há certa
similaridade nos grupos que serão trabalhados, possibilitando comparação entre eles.

3.1.1 Da Natureza

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), do ponto de vista de sua natureza,
a pesquisa pode ser básica, onde os conhecimentos não têm aplicação prática
prevista, apesar de gerarem conhecimentos novos para o avanço da ciência; ou pode
ser aplicada, onde o objetivo da geração do conhecimento está na aplicação prática,
tendo em vista a solução de problemas específicos. Considerando o fato de que este
trabalho visa a elaboração de um modelo de operação adaptado ao contexto de
organizações sem fins lucrativos, e que este modelo servirá para auxiliar na
organização de igrejas, este trabalho utilizar-se-á de pesquisa aplicada.
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3.1.2 Da Abordagem

Para o alcance do objetivo de verificar a eficácia do modelo de operações de
cada igreja, tendo como base para análise o modelo Canvas de negócios, será
realizada pesquisa de caráter qualitativo. Destaca-se desse tipo de pesquisa a busca
em explicar o porquê das coisas, sem quantificar os valores, tendo em vista que seus
dados não são mensuráveis (GERHARDT, SILVEIRA, 2009, p. 32). Após as
entrevistas, será necessário tratar de alguns pontos mais aprofundados da gestão de
cada igreja que a pesquisa quantitativa não proporciona:
Mediante levantamentos (survey) é possível a obtenção de grande
quantidade de dados a respeito dos indivíduos. Como, porém, os fenômenos
sociais são determinados sobretudo por fatores interpessoais e institucionais,
os levantamentos mostram-se pouco adequados para a investigação
profunda desses fenômenos. (GIL, 2010, p. 28).

Por esta razão, a pesquisa terá caráter qualitativo.

3.1.2 Dos Objetivos

Quanto aos objetivos, a pesquisa será inicialmente de caráter exploratório, uma
vez que essa pesquisa é utilizada em sua fase preliminar, com o fim de obter mais
informações sobre o assunto que será investigado e proporcionando uma visão geral
de determinado fato. No caso, pretende-se levantar mais informações a respeito da
organização de outras igrejas similares, materiais sobre organizações de igrejas,
propostas de marketing voltada a cada público-alvo; possibilitando uma visão geral de
como as igrejas têm lidado com sua gestão:
Pesquisa exploratória: quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem
como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos
investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a
delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a
formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o
assunto. (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 52).
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Após o estudo exploratório, será feita pesquisa descritiva junto às
organizações, porquanto pretende-se descrever os fatos e fenômenos da realidade
de cada igreja estudada, como por exemplo a forma como são apresentadas as
propostas de valor ao público, a forma como é organizada a estrutura de custos de
cada uma, de que maneira se dá o relacionamento com o público-alvo, tendo em vista
a validação de hipóteses e dados advindos da aplicação da ferramenta Canvas. Neste
trabalho, a pesquisa também terá caráter explicativo, pois, ao estruturar os dados com
base no modelo Canvas, será apresentada análise do porquê dos resultados obtidos,
interpretando os fenômenos observados:
Visa a identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência
dos fenômenos; “aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a
razão, o porquê das coisas.” (GIL, 2010, p. 28).

3.1.2 Dos Procedimentos Técnicos

Segundo Prodanov e Freitas (2013), o procedimento técnico é a maneira pela
qual obtemos os dados necessários para a elaboração da pesquisa. O modelo
conceitual operativo da pesquisa é denominado delineamento ou design:
[...] podem ser definidos dois grandes grupos de delineamentos: aqueles que
se valem das chamadas fontes de papel (pesquisa bibliográfica e pesquisa
documental) e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas (pesquisa
experimental, pesquisa ex-postfacto, o levantamento, o estudo de caso, a
pesquisa-ação e a pesquisa participante). (PRODANOV e FREITAS, 2013, p.
54).

Para este trabalho será utilizada pesquisa bibliográfica, tendo em vista a
necessidade de referencial teórico para a organização lógica do assunto, a aplicação
da pesquisa, a necessidade de compreender melhor os tipos de igrejas evangélicas
existentes e seu foco principal frente a seus fiéis, além de pesquisa e compreensão
da técnica do modelo Canvas de Negócios.
Além da pesquisa bibliográfica será utilizado estudo de caso, uma modalidade
de pesquisa utilizada frequentemente nas ciências sociais que busca compreender,
de forma mais aprofundada, fenômenos individuais, processos organizacionais.
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Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade
bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma
pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o
porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos
aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e
característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser
estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de caso pode
decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura
compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma
perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva
global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do
ponto de vista do investigador (FONSECA, 2002, p. 33).

3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS

A coleta de dados ocorreu na forma de entrevista por pauta, apresentando certo
grau de estruturação (Apêndice 1), com pastores de cada igreja analisada. Após as
entrevistas com os pastores, foram feitas entrevistas de maneira informal, com alguns
membros aleatórios de cada igreja (Apêndice 2), o que possibilitou uma melhor
compreensão do perfil de público atingido e a proposta de valor oferecida pelas
instituições a esse público.
Para preservar a identidade de cada entrevistado, optou-se por um nome
fictício conforme quadro abaixo:

Quadro 4: Entrevistas
IGREJA

FUNÇÃO
SIGLA
Pastor
PV180
Pastor
P2V180
Pastor
P3V180
VINTAGE180 (V180)
Membro 1
M1V180
Membro 2
M2V180
Membro 3
M3V180
Membro 4
M4V180
Pastor
PICM
Membro 1
M1CM
CAPELA MISSIONAL (ICM)
Membro 2
M2CM
Membro 3
M3CM
Pastor
PADMQ
Presbítero
P2ADMQ
ASSEMBLEIA DE DEUS
Tesoureiro
MTADMQ
MÁRIO QUINTANA (ADMQ)
Membro 1
M1ADMQ
Membro 2
M2ADMQ
Fonte: elaborado pela autora (2019).

DATA
15/10/2019
15/10/2019
28/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
16/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
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Além das entrevistas por pauta, foram feitos questionamentos por redes sociais
com os pastores e membros, como forma de complementar as informações obtidas.
Após as entrevistas concedidas, houve a análise dos modelos de operações de
cada igreja, baseada nas respostas dos pastores, de alguns membros e na visita
realizada em cada local. Por fim, foi efetuada a montagem do Canvas adaptado à
realidade das igrejas evangélicas de Porto Alegre, a partir do modelo de Osterwalder
& Pigneur (2011):

Quadro 5: Canvas de operação de igrejas evangélicas.

Fonte: Elaborado com base no modelo de Osterwalder & Pigneur (2011).

Em se tratando da forma como a igreja se comunica com seu público-alvo, de
que maneira compartilha a sua mensagem e torna-se conhecida na sociedade,
comunicando sua proposta de valor, uma sugestão para adaptação no quadro dos
tipos de canais para igrejas evangélicas encontra-se a seguir:
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Quadro 6: Tipos de Canais adaptados a igrejas evangélicas

Fonte: Elaborado com base no modelo de Osterwalder & Pigneur (2011).
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 IGREJA VINTAGE180 (V180)

A Igreja V180 foi fundada no dia 19 de Maio de 2013 pelo pastor Jackson
Jacques Junges, fixando a sua sede no bairro Sertório em Porto Alegre. O pastor
Jackson é o presidente da igreja V180 e trabalha integralmente no pastorado, como
pastor do ensino. Ele já possuía experiência na fundação de outra igreja em Porto
Alegre. Inicialmente, no ano de 2012, um grupo de pessoas que pertencia a igreja de
Esteio, começou a se reunir em um salão de festas de um condomínio com o objetivo
de estudar a bíblia, orar uns pelos outros e participar da ceia. Depois de 7 meses de
reuniões semanais, o grupo cresceu e não comportou mais as reuniões naquele local.
Em 19 de Maio de 2013 fundou-se a Igreja Cristã Vintage180.
O nome da igreja tem influência do pastor americano Mark Driscoll e seu livro
intitulado “igreja Vintage”. A ideia é que a igreja deve ensinar as doutrinas cristãs que
remetem ao princípio da fé cristã, vintage, retrô, ortodoxa; em contraste com os
ensinos da modernidade que sofrem influência de doutrinas liberais e da relatividade.
Já “180” é o grau da conversão perfeito, ou seja, uma conversão nos moldes antigos,
“puro”, “sem mistura”, uma conversão “em sua essência”.
Atualmente a V180 possui 130 membros e está localizada no bairro Partenon,
em Porto Alegre.

4.1.1 Modelo de operação da Igreja Vintage180 (V180)

4.1.1.1 Segmento do Público-alvo

O perfil do público que faz parte da V180 é, em sua maioria, jovens entre 20 a
35 anos. Desses jovens, uma parte são casais, estudantes, que ainda não entraram
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no mercado de trabalho. Outra parcela desse público são jovens casais com filhos. A
V180 desenvolveu uma cultura que incentiva seus membros a gerarem filhos, terem
famílias grandes, adotarem crianças, e essa cultura tem refletido no perfil dos
participantes. Segundo informação do pastor P2v180, atualmente, 27% das mulheres
estão grávidas. 62% dos membros tem filhos. O público mais atraído à igreja são nãocristãos que se tornam cristãos devido à convivência com membros. O público cristão
também é atraído de outras igrejas.
PV180 O principal público que a igreja atrai são jovens de idade entre 20 e
35 anos, jovens casais sem filhos. A maioria sem filhos. Classe baixa. São
estudantes, estão entrando no mercado de trabalho. Jovens famílias que não
estão com a vida pronta ainda, que estão começando.

4.1.1.2. Proposta de Valor

Na entrevista com pastor PV180, uma das características que ele considera
diferencial na igreja e que costuma atrair muitas pessoas é que todo o ensino
disponibilizado tem uma característica principal: estudos mais aprofundados de
teologia cristã de forma atrativa e descomplicada com o foco nos ensinamentos de
Jesus Cristo. O slogan da igreja é: “é tudo sobre Jesus”. O pastor relatou que existem
igrejas que não tocam em determinados assuntos por serem considerados “tabu”,
como por exemplo sexo e pornografia. Esses assuntos são tratados frequentemente
à luz do que é ensinado na Bíblia.
PV180 Eu acredito que uma marca da nossa igreja é que nós somos fáceis
de serem entendidos, até para ser contrariados, quem não gosta, não gosta
mais entendeu. Então a nossa linguagem, ela é descomplicada e honesta [...]
São trazidos assuntos da atualidade, procuramos dialogar com o que está
ocorrendo na cultura, namoro, casamento, sexo, pornografia, dentre outros,
e todos esses assuntos são estudados à luz do que a Bíblia ensina, sempre
focando em Jesus [...] Uma marca da nossa igreja muito forte é Jesus. A
nossa igreja é uma igreja “cristocêntrica”, onde Jesus é o centro e os nossos
cânticos, das nossas pregações, da nossa vida, nosso dia a dia, nossa vida
comunitária. Jesus está muito na frente e acho que, para todos que vem, até
aqueles que não vem, ficam ou não ficam por causa da mesma razão.
Aqueles que se junta e aqueles que não se juntam o fazem pelos mesmos
motivos, por causa de Jesus.
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Outra característica percebida pelo PV180 é o controle da igreja e de seus
membros. Um dos atrativos às pessoas se tornarem membros da igreja é o
acompanhamento mais de perto e a cobrança de práticas espirituais como forma de
encorajamento à perseverança. Essa imagem da igreja é passada aos futuros
membros através das aulas ministradas na catequese. É exigida a regularidade na
participação dos cultos dominicais, em reuniões nas casas de alguns membros (GC’s),
a contribuição financeira e o serviço à igreja. Além disso, há a prestação de contas9
dos membros aos seus líderes nos GC’s da realização dos cultos domésticos

10

e

demais práticas espirituais.
PV180 Quem gosta de prestação de contas vai gostar, pois isso é libertador,
é muito bom ter alguém para falar abrir o peito [...] Tudo que ocorre dentro de
uma igreja é obra de Cristo, e nós só queremos dentro da igreja quem o Cristo
está trabalhando. Nós queremos ver Cristo trabalhando na vida de cada
membro, por isso há o acompanhamento e a cobrança. A fé não é
manifestada apenas no culto do domingo, ela ocorre todos os dias, quando
um pai de família abre a bíblia para os seus filhos. É prática, quando o
membro se dispõe a abrir sua bíblia, é o Cristo fazendo [...] O visitante chega
na igreja, consome e vai embora. O membro não é um consumidor, o membro
deve ser um doador de tempo, talentos e finanças, deve ser um cristão
comprometido com aquilo que ele declara crer. Nós nos comprometemos com
o que falamos.

O estilo da igreja atrai curiosos. A V180, segundo o P2v180, foi uma das
primeiras igrejas a pintar o prédio todo de preto, estilo pub, utilizar luz baixa, tocar
músicas no estilo pop rock, com músicos jovens de piercing e tatuagem. Reunir os
homens mensalmente em uma “confraria” para estudarem a Bíblia em um encontro
com cerveja, bacon, futebol, MMA.
Entrevistando alguns membros da V180, foi possível perceber que a Confraria
Cavalo Branco 2.0 foi um dos eventos que mais os atraiu à igreja.
M1V180 [...] sempre acompanhei pela internet as pregações da Cavalo
Branco, até que vim à Porto Alegre e resolvi visitar a igreja. Acabei ficando
na cidade por considerar o ensino da igreja de qualidade; os relacionamentos
próximos, como uma família; as reuniões dos homens diferentes que me

9

Prestação de contas: relato do membro ao líder se praticou os seus deveres espirituais naquela
semana.
10 É dever do membro realizar um culto com a sua família, em sua casa, diariamente. Isso se dá com a
leitura de uma parte da Bíblia, de um devocional, a oração por outros membros e um momento de
louvor.
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ajudaram no crescimento e conhecimento na fé cristã, além de oferecer
atividades de integração entre as pessoas.
M2V180 [...] Há encontros de grupos evangélicos das forças armadas, onde
cada grupo militar se reúne em retiros. Nesse retiro, conheci o pastor Jackson
Jacques da Vintage, que foi convidado a palestrar por causa da Confraria.
Essa palestra nos moldes da Confraria foi um dos motivos que me atraiu a ir
congregar na V180.

Os relacionamentos também foram uma das principais causas de adesão
dessas pessoas à membresia11: o acompanhamento dos líderes, a individualização
no tratamento, o ensino nos grupos nas casas. O M4v180 relatou: “O convívio com as
pessoas foi um diferencial na hora de eu escolher uma igreja.”
Os membros M3v180 e M4v180 relataram sua motivação para mudar para
Porto Alegre e o estilo da igreja os chamou muito a atenção: paredes pretas, fachada
com visual contemporâneo, sentir-se confortável no ambiente com a luz baixa.

4.1.1.3. Canais

A Igreja V180 utiliza a web de forma diária, através de uma equipe responsável
de membros que se dispõe a fazer esse trabalho de forma voluntária. Esses membros
fazem edição de áudio, vídeos, gravam os cultos, realizam lives no Facebook e no
Instagram, criam postagens, editam fotos dos cultos, dentre outras tarefas. Há um
líder das mídias que se reporta aos pastores da igreja. Essas lives e gravações das
pregações são uma alternativa àqueles membros que não conseguem participar dos
cultos por algum motivo e, também, serve como meio de aumentar o contato de
pessoas que ainda não conhecem a igreja.
PV180 Para divulgação da igreja, acredito que o que mais está dando
resultados é o Spotify e o SoundCloud [...] Há uma equipe que serve na área
de mídias e alimenta as redes sociais diariamente. Há líder das mídias.

11

Membresia: Todo corpo de membros que fazem parte de uma igreja.
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A igreja V180 comunica sua mensagem com os membros principalmente
através da pregação nos cultos na igreja física. Esse tipo de canal, de acordo com
Osterwalder & Pigneur (2011), é do tipo particular indireto. As séries de sermões
apresentadas nos cultos atraem determinado tipo de público e esse meio de
comunicação ajuda os participantes a perceberem a proposta de valor da igreja. No
momento da pesquisa, as pregações eram baseadas no livro de “Cantares de
Salomão,

voltado

para

o

ensino

de

casais,

tratando

de

temas

como

desentendimentos, novo casamento, como agradar o seu cônjuge, traição e outros.
Ao final do culto, o pastor chama a sua esposa e ambos respondem às perguntas
enviadas por celular referentes ao tema tratado. Essa é uma forma de divulgar a
mensagem da igreja, ela espera de seus membros e sua missão.
O relacionamento entre os membros da V180 é estimulado através dos grupos
nas casas, os Grupos de Conexão (GCs). São grupos menores que se reúnem uma
vez por semana, compartilhando suas necessidades, estudando de forma mais
aprofundada a mensagem do culto.
PV180 [..] nosso primeiro meio de comunicação aos membros é o culto. É o
principal, primeiro meio de comunicação da nossa igreja é o púlpito, o que
pensamos nossa vontade, tudo é posto. Em segundo lugar são os GCs, em
terceiro lugar as redes sociais, principalmente o Whatsapp [...] é muito
importante que o membro que tenha WhatsApp esteja no grupo, a gente
reparte as necessidades, alegrias, tristezas, avisos é um meio de
comunicação. Imagina o grupo do WhatsApp como uma grande praça, é uma
praça.

4.1.1.4. Relacionamento com os membros

O relacionamento com os membros da V180 varia entre pessoal à
automatizada. Há uma assistência pessoal com os não-membros que começa na
catequese, com um curso de membresia12, onde os candidatos a membros da igreja
participam durante 3 meses. Os participantes da catequese formam um grupo no

12

Membresia: todo o corpo de membros que fazem parte de uma igreja.
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Whatsapp para manterem contato. Ali são trocadas informações do curso, dúvidas.
Também tem a finalidade de aproximar as pessoas.
Após a admissão do membro, este é acompanhado de forma pessoal dedicada
nos GCs, com o fim de estreitar relacionamentos, aumentar o conhecimento da fé
cristã, auxiliar os membros nas suas necessidades, tudo sob uma liderança designada
da igreja. Essa forma de assistência é mais dedicada, um discipulado, por ser mais
próxima, com cada membro.
Além dos grupos nas casas, os membros participam dos cultos uma vez por
semana e recebem a pregação via Whatsapp, caso não consigam comparecer.
Todos os membros que possuem Whatsapp estão em um grupo da igreja
formando uma comunidade online, permitindo que as pessoas possam receber avisos
de eventos da igreja, pedidos de oração, estudos, dentre outros. Esse grupo tem a
finalidade de aproximar os membros uns dos outros e resolver problemas.
A V180 possui um número de telefone divulgado nas suas redes sociais à
disposição de quem deseja entrar em contato, membro ou não membro.
Quadro 7: Meios de relacionamento da V180 com seus membros e não membros

Web
Whatsapp
bit.ly/zapdavinta

INVESTIMENTO
Nenhum

•

OBJETIVO
Promover a unidade
entre os membros da
V180;
Divulgar eventos,
pregações, áudios do
culto aos membros aos
não membros através
de uma lista de
transmissão.
Divulgar a V180

•

Divulgar a V180

Nenhum

•

Divulgar a V180

Nenhum

•

Divulgar a V180

mensalidade

•

Divulgar a V180

•

Divulgar a V180

Impulsionamento
das publicações
mensalidade

•

Divulgar a V180

mensalidade

•
•

Instagram
instagram.com/igrejavintage180
Youtube
youtube.com/180vintage
Twitter
twitter.com/vintage180
SoundCloud
soundcloud.com/jacksonjacques
Facebook
fb.me/igrejavintage180
Spotify
bit.ly/SpofyV180
Site
vintage180.com

Fonte: elaborado pela autora

Nenhum
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Figura 4: Divulgação da igreja Vintage180 no Whatsapp

Fonte: Mensagem enviada do Whatsapp da V180 (2019).
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Além disso, a igreja V180 tem um pastor específico formado em teologia e
aconselhamento bíblico, seguindo parâmetros internacionais de aconselhamento13. O
pastor P3V180 se dedica a aconselhar casais membros da igreja em seus
relacionamentos, noivados; auxilia pessoas com depressão, ansiedade e outros
problemas mais pontuais, à luz dos ensinamentos cristãos. Esses encontros são
gratuitos e fornecidos apenas aos membros.
P3V180 Sou o pastor responsável pela área do aconselhamento, que envolve
o aconselhamento bíblico, propriamente dito, cuidado com os que estão
espiritualmente fracos ou desanimados, atenção aos membros que não tem
como ir aos cultos, disciplina bíblica e excomunhão [...] desenvolvemos o
chamado Aconselhamento Bíblico, que difere das demais formas de
abordagem e terapias, pois crê na Bíblia como única fonte de respostas aos
conflitos, anseios e frustrações do ser humano [...] Os resultados envolvem
desde resolução de pequenos conflitos pessoais ou matrimoniais, por
exemplo, a homens abandonando práticas viciantes e destrutivas, como o
acesso desenfreado à pornografia e a masturbação, e passando a assumir
posturas mais responsáveis, cuidando de si mesmos e de suas famílias com
empenho e sacrifício.

4.1.1.5. Fontes de Receita

A principal fonte de receita da igreja V180 são as contribuições mensais dos
membros. Essas contribuições são programadas, ou seja, cada membro que faz parte
da igreja informa na catequese o valor que pretende ajudar mensalmente. Há um
tesoureiro responsável por averiguar as ofertas dos membros e controlar as entradas,
se estão de acordo com o proposto. Não há obrigatoriedade de uma porcentagem fixa,
mas é dever de cada membro contribuir com algum valor, salvo se este estiver
passando por necessidade financeira. Em caso de necessidade, a igreja contribui
àquele membro até que este consiga se estabelecer, ajudando-o com dinheiro,
alimentação, vestimenta, moradia. A contribuição financeira regular é requisito para a
participação como membro da igreja.

13

Overseas Instruction In Counseling.
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PV180 Para ser membro, as ofertas são obrigatórias. Os dízimos são
esperados. O não-membro vem, nos visita, consome e vai embora. Um
membro não é um consumidor, é um doador. Doador de tempo, talentos e
finanças. Para a pessoa ficar, ela vai se comprometer com o tempo, os
talentos, e suas finanças, essas três áreas se resumem nisso. Não há uma
porcentagem obrigatória, mas é encorajado 10% do seu salário. É obrigatória
alguma contribuição porque as pessoas estão doando isso na vida dele
também. Se houver necessidade e ele não puder contribuir, a igreja vai ajudar
ele. Socorre ele.

Além das contribuições programadas dos membros, a V180 arrecada doações
voluntárias nos seus cultos de pessoas que visitam a igreja. Essas contribuições são
recolhidas em dinheiro, cartão de crédito, débito ou depósito na conta da igreja.
A V180 também recebe ajuda de pessoas de outras igrejas do Brasil e do
exterior, de forma esporádica. Essa ajuda é reflexo da divulgação da igreja nas redes
sociais e da Rede Remadores do Sul14. De acordo com P2V180, a arrecadação gira
em torno de 2 a 3% do total.
Outra fonte de receita está na venda de recursos como camisetas
personalizadas da V180, canecas das conferências realizadas, brechós, almoços
eventuais após o culto da manhã e conferências. Segundo P2V180, a arrecadação
mantém a média de 1 a 2% do total.

4.1.1.6. Recursos Principais

Dentre os recursos principais para manter a igreja V180 estão: o prédio,
alugado para o local de cultos; cadeiras; equipamentos de som e vídeo; instrumentos
musicais; projetores.
Além dos recursos físicos, a igreja dispõe de equipes de talentos que servem
de forma voluntária em cada área. De acordo com P2v180, as pessoas são muito
importantes nesse modelo de operação para que seja possível o oferecimento da
proposta de valor da V180, como o aconselhamento e o acompanhamento de cada
membro.

14

Rede de igrejas que se unem para se auxiliar mutualmente.
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Figura 5: Organograma da V180.

Fonte: Secretaria da V180 (2019).

4.1.1.7. Atividades-Chave

Cultos da V180: Os cultos na V180 ocorrem todos os domingos das 10h às
12h e das 18h às 20h. Pela manhã prevalece casais com filhos, entre 25 a 45 anos.
À noite, prevalência de jovens solteiros entre 15 a 30 anos.
Os dois cultos são realizados da mesma forma, porém a escolinha infantil
funciona somente pela manhã. Na escolinha infantil ficam crianças até 7 anos, de
membros ou visitantes, sob a supervisão de duas professoras, durante a realização
do culto.
Catequese: Curso destinado a pessoas que desejam se tornar membras da
Igreja V180. Na catequese é ensinado a doutrina que a igreja V180 subscreve, a
confissão de fé, como funciona a igreja de forma administrativa, os deveres de cada
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membro, dentre outros assuntos. Ela ocorre de 3 em 3 meses. Após o curso, é feita
entrevista com os pastores para a aprovação da membresia15.
Encontro de Homens: Confraria Cavalo Branco 2.0 – ocorre uma vez por mês,
nas sextas-feiras às 20h, voltado a homens de todas as idades, membros e nãomembros. No encontro é servido lanche por conta dos membros: bacon, ovos, cerveja;
disponibilização de jogos; o compartilhamento de alguma mensagem voltada ao
público masculino; após, os homens jogam futebol em uma quadra alugada perto do
templo.
Figura 6: Logo da Confraria Cavalo Branco 2.0

Fonte: Página da Igreja V180 no Facebook (2017).

15

Membresia: todo o corpo de membros que fazem parte de uma igreja.
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Figura 7: Reunião da Confraria da V180.

Fonte: Página do Facebook da Cavalo Branco 2.0 (2017).

Encontro de mulheres: Casa Von Bora – Ocorre uma vez por mês, nos
sábados, às 16h, voltado ao público feminino, de todas as idades, membros e nãomembros. No encontro é servido lanche feito por mulheres que são membros da igreja,
sem custo. Após o lanche, há uma mensagem com o foco ao público feminino.

Figura 8: Reunião de Mulheres da igreja V180

Fonte: Página da Igreja V180 no Facebook (2019).
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Grupos nas casas – GC (Grupos de Conexão): Os GCs ocorrem
semanalmente, na casa de alguns membros, sob a liderança dos pastores. É aberto
apenas aos membros. Todos devem participar, salvo problemas de saúde, trabalho,
estudo. Nos GCs, há discussão a respeito do tema tratado no culto de domingo. São
grupos pequenos de, no máximo, 10 pessoas. Esses grupos têm a finalidade de
aproximar os membros, para que haja convivência entre eles e estreitamento de laços.
Tem foco no relacionamento e na ajuda mútua.
GCs missionais: Os GCs missionais ocorrem uma vez por mês, com o grupo
dos GCs em algum local público ou na casa de algum membro e tem como objetivo
aproximar pessoas que ainda não fazem parte de nenhuma igreja e que são colegas
de trabalho, familiares, conhecidos das pessoas daquele GC. É aberto aos visitantes
da Igreja e demais convidados dos membros.
Conferências: Na igreja V180 são realizadas 3 conferências anuais. A
conferência da Cavalo Branco 2.0, a da Casa Von Bora e a da Remadores do Sul.
Essas conferências são abertas ao público com um custo de entrada para a
participação.
Figura 9: Conferência de mulheres da igreja V180

Fonte: Facebook da Casa Von Bora (2019).
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Figura 10: Conferência de Homens da igreja V180

Fonte: Página da Igreja V180 no Facebook (2019).

Culto na esquina democrática: Duas vezes por ano é realizado um evento na
esquina democrática de Porto Alegre, com autorização da prefeitura. Esse evento tem
a banda da igreja tocando e outras bandas de igrejas parceiras, divulgação da igreja
por meio de panfletos evangelísticos, mensagem evangélica trazida pelo pastor
presidente da V180. O objetivo desse evento, segundo PV180, é a visibilidade da
mensagem cristã aos que ainda não a conhecem.
Dentre essas atividades realizadas pela igreja, as atividades obrigatórias de
participação por parte dos membros são: culto no domingo, manhã ou noite e grupo
de conexão. A não-participação dessas atividades de forma frequente e injustificada
é motivo de exclusão do membro da Igreja V180. As participações são monitoradas
pelos líderes de GCs. O membro é desobrigado a participar dos GCs ou dos cultos
por motivos de doença, trabalho, viagem, dentre outros.

4.1.1.8. Parcerias Principais
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De

acordo

com

PV180,

a

igreja

possui

“parcerias

fraternas”,

não

organizacionais, quer dizer, essas parcerias são informais.
PV180 Nós temos parcerias fraternas, não organizacionais, nós temos uma
rede que está engatinhando que é Remadores do Sul, e nós temos uma
parceria. Se alguém olha de Fora talvez pense que a gente não tenha. O
modelo mais antigo, institucional não, mas o modelo mais orgânico, mais
emergente, nós temos parceria sim [...] Isso tudo é fruto de uma pequena
aliança que a gente tem mas não é algo tão desenvolvido ainda.

A V180 participa desde maio de 2017 da rede Remadores do Sul, uma rede
de igrejas evangélicas que se ajudam mutualmente. As vantagens observadas pelos
PV180 e P2v180 são: mentoria, suporte financeiro e organizacional.
PV180 um dos objetivos da rede é auxiliar as igrejas que estão começando,
na troca de experiência com pastores que já tem suas igrejas estabelecidas.
No momento, a Remadores do Sul auxilia na implantação de uma igreja em
Portugal. Cada uma das igrejas da rede Remadores do Sul se dispôs a
contribuir com um valor mensal para custear as despesas dessa nova igreja.

Outra vantagem observada pelos dirigentes que a rede de igrejas proporciona
é a visibilidade. Quando ocorre um evento em uma das igrejas da rede, as demais são
comunicadas e divulgam esses eventos, incentivando a participação de seus
membros locais.
Além da parceria com algumas igrejas do Rio Grande do Sul, a Igreja V180
possui parceria com a prefeitura nas semanas que antecedem a Páscoa e o Natal,
com evangelismo na esquina democrática quando se torna possível reservar o
espaço; e parceria com a livraria Scriptura. A livraria utiliza do espaço do salão da
igreja V180 e em troca, fornece descontos e facilidade nos pagamentos de seus livros
aos membros.

De acordo com o pastor P2V180, a igreja está tentando levantar líderes para
cuidar da arrecadação e distribuição de cestas básicas para a comunidade carente da
região através de parcerias com mercados de Porto Alegre.
P2V180 Estamos estruturando um trabalho chamado “ministério de
misericórdia”, que consiste em entregar ranchos e materiais de higiene a
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algumas famílias carentes nos bairros ao redor da igreja [...] o projeto ainda
não foi concluído pela falta de líderes aptos para dar andamento ao projeto.
A ideia é arrecadar uma tonelada de alimentos no primeiro ano do projeto, de
forma singela [...] contatar pequenos mercados, armazém, ao redor da casa
dos membros para que, mensalmente, eles entreguem um rancho, uma cesta
básica, para gente entregar às famílias carentes. [...] esse líder precisa cuidar
dessa distribuição e encorajar, motivar os membros para arrecadar.

4.1.1.9. Estrutura de Custos

Em entrevista com P2v180, tesoureiro responsável da V180, foram fornecidos
os seguintes dados de despesas da igreja no ano de 2019:

Tabela 1: Custos médios da igreja V180 em 2019.

Custos
Aluguel
Despesas Fixas
Prebenda pastoral
e ajuda de custo
aos demais
pastores
Comunicação
Cenografia
Outras igrejas
Demais áreas da
V180

Detalhamento

água, luz, internet

Em relação ao
arrecadado
34%
7%
29%

Recepção,
Segurança,
Limpeza,
Reformas,
Zeladoria

Até 4%
Até 5%
2%
20%

Fonte: Secretaria da V180

A V180 realiza, desde 2015, o pagamento de prebenda pastoral a um dos
pastores que tem dedicação exclusiva ao ministério. Esse valor é fixo. Além da
despesa pastoral, custos fixos da igreja, como aluguel, água, luz, sistema de
segurança, materiais de higiene e manutenções.
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4.1.2 Canvas da Igreja Cristã Vintage180 (V180)

A partir da análise de entrevistas e visita ao local para percepção do ambiente,
foi possível apresentar o modelo de operação da igreja baseado no modelo Canvas
de Negócios:
Figura 11: Canvas de operação da igreja V180

Fonte: Elaborado com base em Osterwalder & Pigneur (2011, p.44).
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4.2 IGREJA CAPELA MISSIONAL (ICM)

Fundada no dia 15 de junho de 2017 pelo pastor Rogério Nascimento.
Está localizada na Zona Norte de Porto Alegre. Rogério Nascimento é formado em
teologia e já exercia o pastorado em uma igreja de Porto Alegre por 15 anos, antes da
fundação da Igreja Capela Missional (ICM).
No ano de 2015, começaram algumas reuniões na casa do Rogério,
independentes da igreja, com o nome de “Madrugada Teológica”. Essas reuniões
aconteciam todo sábado à noite e tinham como objetivo estudar de forma mais
aprofundada teologia. Um grupo de jovens foi atraído por essas reuniões, alguns que
não participavam de nenhuma igreja. As diferenças teológicas da igreja que o Rogério
pastoreava e o grande número de pessoas que se reuniam motivaram a implantação
de uma nova igreja. A igreja cristã de confissão reformada ICM atualmente possui 60
membros e está localizada no bairro Jardim Floresta, Porto Alegre.
O pastor Rogério Nascimento é formado em teologia no seminário Beréia e o
presidente da ICM, responsável pela área do ensino, sendo ele um pastor docente.

4.2.1 Modelo de operação da igreja Capela Missional

4.2.1.1 Segmento do Público-alvo

De acordo com o pastor PICM, o perfil das pessoas que fazem parte da ICM é
majoritariamente jovens casais entre 20 e 30 anos, que não possuem filhos,
residentes em Porto Alegre. Conforme a percepção do PICM, são pessoas que fazem
parte da classe média baixa, estudante de nível superior em andamento ou recémformados. As pessoas que mais são atraídas à ICM são membros que já faziam parte
de outra igreja e que saíram por não se sentirem mais adaptados.
No momento da pesquisa, o culto contava com cerca de 35 pessoas, sendo
que desses, em torno de 60% eram jovens entre 20 a 30 anos de classe média.
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PICM [...] São jovens casais. A maioria ainda não tem filhos ou tem bebês,
então a gente não tem quase adolescentes, muito poucos, deve ter uns dois
ou três, e crianças pequenas, bebês, tem alguns, mas crianças pequenas de
cinco, seis e sete tem pouco, a maioria são jovens estudantes entre 20 e 30
que estão em processo de formação. A maioria não tem filhos também.

4.2.1.2. Proposta de Valor

Uma das coisas mais atrativas na ICM, segundo PICM, é o ensino teológico. O
estudo

ortodoxo

oferecido

tem

princípios

mais

conservadores

e

formato

contemporâneo, atraindo vários jovens estudantes universitários de outras igrejas que
não possuem esse tipo de abordagem. É feito um aprofundamento nos cultos sobre
algum assunto específico da bíblia, e isso é chamado de “série de sermões”. No
momento está sendo estudada a terceira epístola de João. Além dos cultos, o encontro
nas casas também fornece esse tipo de ensino.
PICM [...] Eu acho que é a identidade, a ortodoxa da igreja, a nossa proposta
de ortodoxia confessional. Eu acho que isso é um diferencial, é uma
referência, pode ser que isso deve ser um motivo pelo qual as pessoas vêm.
[...] conversamos com os irmãos, em torno de 40, e a gente decidiu que a
nossa igreja seria uma igreja reformada de estrutura simples, com culto
confessional e ao mesmo tempo com o formato contemporâneo, unindo
essas duas coisas.

Além do estudo mais aprofundado, o relacionamento é outro foco da igreja, de
acordo com o pastor entrevistado. As famílias vivem perto umas das outras e ajudamse mutuamente em suas necessidades. Há a valorização do relacionamento entre as
pessoas, de modo a haver visitas entre os membros de forma frequente, reuniões nas
casas, acompanhamento próximo e auxílio. A prioridade é atender aos membros e
suas famílias mesmo que essas não façam parte da igreja.
PICM [...] Como é uma igreja de padrão missional, de proposta missional,
então a gente valoriza muito relacionamento entre as pessoas, principalmente
um ajudar o outro. A gente compartilha as necessidades e a proposta é jamais
deixar o irmão passar necessidade, e isso aproxima muitos irmãos, então a
prioridade é sempre atender os irmãos e a família deles periféricas não
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cristãs, mas que estão ali. Minha proposta é as famílias da igreja e os
familiares não cristãos.

Nas entrevistas com alguns membros, muitas pessoas se sentem atraídas por
essa característica da igreja, por perceberem a necessidade de serem cuidadas e de
compartilhar seus problemas com outras pessoas. Segundo palavras do pastor, “A
proposta é jamais deixar um irmão passar necessidades.”
Como podem os irmãos viverem para si mesmos? Não há como admitir
alguém que passa dificuldade financeira em nosso meio tendo outras
pessoas ricas. Na igreja de Atos não havia necessitados entre eles, pois tudo
era de todos [...] A minha vida é vida para os outros. (PICM, pregação, 2019).

Os trabalhos sociais são muito incentivados, e a prática cristã de ajuda aos
necessitados mobiliza os integrantes. Um dos exemplos que PICM citou foi o caso do
parente de um dos membros que não é evangélico e que estava desempregado. A
igreja se mobilizou com sua rede de contatos até que conseguiram recolocar essa
pessoa no mercado de trabalho novamente.
Outro ponto atracional, que faz parte da cultura da igreja, é a liberdade de
participação nas atividades realizadas pela ICM. A presença nos cultos não é exigida
para que o membro continue a fazer parte do rol. A proposta da igreja é promover o
menor número de atividades e dar liberdade aos que tem interesse em participar. O
desejo de PICM é que todos participem dos cultos e das casas missionais, mas de
forma voluntária, sem obrigatoriedade ou constrangimento. Esse tipo de característica
é atraente às pessoas, especialmente àquelas que dispõe de pouco tempo para se
dedicarem a atividades religiosas ou que desejam ter compromisso mínimo com a
igreja.
PICM A gente sempre usa o termo espontâneo. Então, a espontaneidade
contrapondo a formalidade. A gente não quer a formalidade a não ser quando
ela exige. O culto não é obrigatório. A gente procura exortar amorosamente
os irmãos que faltam, mas não tem uma disciplina, não tem uma punição,
mas tem uma chamada a responsabilidade, isso sim, mas também de
maneira informal. A gente quer que as pessoas se apaixonem pela igreja e
vão aos cultos por desejar. A gente trabalha para que as pessoas vão com
liberdade à igreja e elas vão [...] o foco é voluntariado sempre, isso é
voluntariado, não pode ter essa questão obrigatória. A gente quer paixão, que
as pessoas façam com amor, por serem verdadeiras. Essa é a ideia.
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Segundo o pastor PICM, o foco principal da ICM não é ter uma igreja grande.
O fortalecimento dos membros com o ensino centrado no evangelho que desemboque
no auxílio aos necessitados, espelhando Jesus é o foco. Dessa forma, com o ensino
e o amadurecimento dos membros na fé cristã, as consequências sejam um
crescimento natural: “O crescimento seria consequência do cristianismo vivido por
seus membros.”. Caso a igreja atinja o número de 100 membros, será fundada uma
nova igreja para a divisão desses membros, com o objetivo de manter a aproximação
nos relacionamentos.
PICM O nosso foco é a gente reunir a igreja para ser centrada no evangelho.
O ensino ortodoxo voltado aos necessitados. Um ao evangelho e outro aos
necessitados. Qual o propósito da igreja? pregar o evangelho, mas o
evangelho centrado na palavra, ortodoxo. E qual outro foco? é ser voltado
aos necessitados, a gente tem um viés para Deus e outro para a cidade. Deus
para a cidade. Uma igreja que glorifica a Deus servindo à cidade.

Observou-se em entrevista com alguns membros, que estes não tinham muito
clara a missão da igreja, obtendo variadas respostas.

4.2.1.3. Canais

A igreja Capela Missional faz a sua mensagem conhecida aos não-membros
por meio da Web. Através do Facebook, as pessoas conhecem o trabalho da igreja e
podem entrar em contato para demais dúvidas. De forma indireta, o meio mais
utilizado para que a igreja atraia novos membros a ICM é através da divulgação feita
pelos próprios membros aos seus colegas de trabalho, em reuniões de família, na
faculdade, com os vizinhos: “Sempre estamos disponíveis para ajudar alguém durante
a semana, socorrer as necessidades, isso acaba propagando a igreja”, relata PICM.
Os membros entrevistados conheceram a igreja por intermédio de outras
pessoas conhecidas do pastor.
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Os canais de divulgação das redes sociais têm visibilidade, já tendo sido
relatado que alguns membros conheceram a igreja por esse meio. As redes sociais
não são o foco da igreja, apesar de gerar alguns resultados. Não há uma equipe
especializada em alimentar essas plataformas, sendo um dos pastores o responsável
pela divulgação. Na entrevista foi relatado por ele não haver pressa em estabelecer
essa área da igreja.

PICM A gente não usa oficialmente, mas a capela tem um Instagram e tem
uma página no Facebook. É frequentemente alimentado, tem bastante
visualização. Principalmente no Face, a nossa página no Facebook é bem
visitada e a gente já teve várias visitas na igreja a partir da página, mas como
a gente ainda não tem um grupo para cuidar disso não é o foco da igreja.

Um dos principais meios utilizados pela igreja para se comunicar com seus
membros e não membros é a igreja física, no culto, a principal atividade realizada. O
culto é o meio de ensinar a Bíblia aos participantes. Além da igreja física, as atividades
nas casas dos membros é uma forma de aproximação e convivência. As atividades
nas casas permitem que os membros ajudem os líderes com suas percepções a
respeito dos assuntos tratados no culto, suas dúvidas e questionamentos, fornecendo
apoio às necessidades mutualmente.
PICM O meio que mais atinge pessoas é por meio das famílias. A proposta é
a seguinte a gente tá sempre disponível para ajudar alguém durante a
semana socorrer alguém Então na verdade a nossa maior divulgação é por
meio dos mesmos praticando socorro e misericórdia com as pessoas que eles
conhecem: familiares, vizinhos [...]

Para se tornar membro, a pessoa recebe algumas orientações de como a igreja
funciona, seu credo e confissões, através de alguns encontros pessoais com líderes.
São disponibilizados documentos para os interessados.

4.2.1.4. Relacionamento com os membros
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Os membros são contatados diretamente, em visitas pastorais em suas casas
ou após os cultos. As relações com os participantes são baseadas na interação
humana, predominantemente. O membro pode se comunicar com os pastores ou
diáconos para obter auxílio às suas necessidades. Essa assistência pessoas é
dedicada, pois cada membro é tratado de forma individualizada, se desenvolvendo ao
longo da semana. São feitas visitas entre os membros de forma informal pelos
pastores e líderes da igreja. A visita pastoral é realizada por meio de uma solicitação
por uma das famílias que fazem parte dos membros em caso de necessidade.
PICM A gente procura conectar os membros por meio de um grupo do
WhatsApp nós temos um grupo da igreja no WhatsApp e no Facebook
também então a gente manda as mensagens a gente manda programação
das casas missionais. As visitas acontecem conforme a necessidade. A gente
recomenda que os líderes, como líderes, não visitem as famílias, só como
amigos e cristãos, mas como líderes não, a menos que seja pedido, um rito
oficial pastoral, presbiteral a gente não faz.

Os membros também interagem com a igreja de forma automatizada, pelas
redes sociais, como Facebook e Whatsapp. No grupo do Whatsapp são
compartilhados avisos gerais da programação da igreja ou outros eventos religiosos,
pedidos de oração, estudos bíblicos. O Facebook e o Instagram são mais voltados
para a divulgação da igreja, fotos, textos religiosos, vídeos entre outras coisas.
Todos os membros recebem um manual da ICM contendo material religioso. A
igreja cede o seu salão aos seus membros para a realização de eventos, sem nenhum
custo, mediante reserva prévia.

4.2.1.5. Fontes de Receita

A fonte de receita da ICM é a contribuição espontânea dos membros.
Semestralmente a igreja convoca uma reunião (assembleia geral) com o objetivo de
apresentar aos membros o orçamento daquele período, os gastos e as necessidades
do momento. Os membros são incentivados a se comprometerem com uma
porcentagem do seu salário naquele período. Essa porcentagem varia entre 10%. Não
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há obrigatoriedade do dízimo ou de contribuições quaisquer. Um dos pastores
designados é responsável por manter um relatório de controle das entradas, do
pagamento das contas e demais atividades financeiras.
PICM Aqui não tem o sistema de dízimo, a gente tem um outro sistema, a
gente não acredita nos dízimos, e sim a contribuição. A gente não usa o
dízimo porque nós cremos que o dízimo era uma questão Nacional. Oferta é
um termo inadequado, porque as ofertas do antigo testamento apontavam
para Jesus e ele foi a oferta definitiva, a última oferta, é a única oferta, por
isso a gente não usa o termo oferta, a gente usa o termo “contribuição
espontânea”. A gente faz, a cada seis meses, uma assembleia, apresenta o
orçamento e convoca os membros a se comprometer com um valor “x” e a
gente vai atualizando. Então os membros se comprometem com valor “x” de
contribuição. A gente usa, para que seja um sistema justo, a referência do
dízimo, mas é apenas uma referência. Como Deus achou sábio usar 10% no
antigo testamento, a gente não é mais sábio do que Deus, então a nossa
sugestão é 10%, pode ser mais ou pode ser menos. E aí os membros se
comprometem nesse período, a gente tem um relatório. E é assim que a gente
mantém o nosso orçamento [...] tem um presbítero que é responsável por
esse controle financeiro.

Além disso, a ICM conta com a doações voluntárias nos seus cultos de pessoas
que visitam a igreja. Essas contribuições são recolhidas em dinheiro ou depósito na
conta da igreja. A igreja pretende adquirir uma máquina de cartão para facilitar as
contribuições.

4.2.1.6. Recursos Principais

O local das reuniões da ICM encontra-se em um prédio alugado. Além da
necessidade de um prédio para a igreja manter sua estrutura atual, cadeiras, caixas
de som, microfone, computador, violão, projetor, púlpito.
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Figura 12: Prédio da ICM.

Fonte: autora (2019).

Figura 13: Salão de realização do culto da ICM.

Fonte: autora (2019)
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Figura 14: Música na ICM.

Fonte: autora (2019).

4.2.1.7. Atividades-Chave

A igreja fornece cultos semanais, todos os domingos, às 10 horas da manhã.
Além dos cultos, são feitas reuniões de grupos de membros em algumas casas com
o objetivo de se aprofundar mais na doutrina, de estabelecer vínculos e fortalecer
relacionamentos. Essas reuniões são chamadas “casas missionais” e servem para
atrair pessoas que não são evangélicas com objetivos evangelísticos e de ajuda aos
necessitados. Esporadicamente, são realizados eventos de estudo teológico, a
“Madrugada

Teológica”,

esse

evento

é

realizado

geralmente

em

datas

comemorativas, como a reforma protestante, em 31 de outubro. A Madrugada
Teológica tornou a igreja mais conhecida no meio evangélico, sendo um dos eventos
que mais trouxe pessoas à igreja.
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Figura 15: Pastor Rogério no culto da ICM.

Fonte: Facebook da Igreja Capela Missional (2019).

PICM Só temos o culto e o que nós chamamos de “casa missional”, podendo
reunir mais de uma família, convidar vizinhos, parentes, amigos, como uma
forma de evangelizar também. Mas, principalmente o propósito é edificação
da família. É uma vez por semana e nas casas à escolha da família, não tem
um dia fixo [...] não tem uma fórmula, nem um modelo, a gente gostaria de ter
uma igreja totalmente espontânea então, por exemplo, a gente não tem
evento de mulheres, não temos de homens, de jovens, porque a gente
entende que o culto é suficiente [...] Na ortodoxia, o culto é no domingo, então
nós não temos culto no outro dia porque nós cremos que o culto deve ser só
no domingo.

4.2.1.8. Parcerias Principais

A ICM é uma igreja independente, não faz parte de nenhuma rede de igrejas e
nem possui parcerias. As pessoas que fazem parte dessa instituição são ensinadas e
incentivadas a participarem de obras sociais por conta própria, e muitas delas auxiliam
casas de passagem em Porto Alegre. A ajuda é feita através do acolhimento de
crianças e adolescentes nos finais de semana, apadrinhamento, auxílio financeiro e
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espiritual. Segundo o pastor PICM, o trabalho voluntário nessas instituições parceiras
acaba resultando em uma visibilidade maior da igreja à comunidade.
PICM A igreja é independente. A gente tem um trabalho em casas de abrigos,
abrigos municipais, a gente tem uma assistência. É aquelas crianças que
foram retiradas de casa pela justiça, ou são órfãos, a gente tem assistência
nessas casas de passagem para crianças e adolescentes. O interesse é
apenas servir e ajudar essas crianças. Elas visitam a igreja, elas ficam na
casa de irmãos no final de semana.

4.2.1.9. Estrutura de Custos

No quadro abaixo, é possível visualizar os custos principais da ICM.
Tabela 2: Custos da ICM

Custos
Aluguel do salão
Despesas Fixas

Detalhamento

água, luz, papel
higiênico, sabonete,
toalha de papel, pão,
vinho, copos plásticos,
dentre outros.

Ajuda de custo ao
pastor
Despesas eventuais
e caixa da igreja

Em relação ao
arrecadado
50%
15%

15%
20%
Fonte: elaborado pela autora

4.2.2 Canvas da Igreja Capela Missional

A partir da análise feita através de entrevista com o pastor fundador da ICM e
a visita ao local para uma análise de percepção do ambiente, é possível apresentar o
modelo de operação da igreja baseado no modelo Canvas de Negócios.
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Figura 16: Canvas de operação da ICM.

Fonte: Elaborado com base em Osterwalder & Pigneur (2011).

4.3 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS (AD)

A Assembleia de Deus no Brasil teve seu início com dois jovens missionários
suecos, Daniel Berg e Gunnar Vingren, que em 1910 foram até Belém do Pará com o
fim de evangelizar. Eles começaram a se reunir naquela localidade e, em 18 de junho
de 1911, foi fundado a Missão de Fé Apostólica, que em 1918, ficou conhecida como
Assembleia de Deus. Foi na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil –
CGADB, realizado em 1930, que os missionários suecos transferiram a liderança das
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Assembleias de Deus no Brasil para os pastores brasileiros. Em 1946, a CGADB
tornou-se pessoa jurídica (CADB, 2019).
Atualmente, as Assembleias de Deus possuem 69,2 milhões de membros
espalhados no mundo (AGWM, 2019). O Brasil estima 12.314.410 de membros, de
acordo com Censo de 2010.
A igreja Assembleia de Deus - distrito Mário Quintana (ADMQ) foi fundada no
dia 24 de novembro de 1991. Atualmente a igreja possui 230 membros e está
localizada na rua Manuel Marques, 175 no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre RS. Possui um pastor titular, Pastor Leon Denis Correa, dois presbíteros e quatro
diáconos.

4.3.1 Modelo de operação da Igreja Assembleia de Deus (ADMQ)

4.3.1.1 Segmento do Público-alvo

O público-alvo atingido pela ADMQ, segundo o pastor PADMQ, é, em grande
parte, jovens solteiros e casais, entre 15 a 40 anos, famílias estabelecidas, com filhos.
A classe social é baixa.
PADMQ Eu acho que é um misto de pessoas que a gente tem atingido. Teve
uma época que veio bastante jovem, mas no último batismo a gente já viu
diferença. No último tinham pessoas mais velhas, adultos, família
estabelecida com filho, classe social baixa, mais o pessoal da região mesmo,
do Bairro.

O desejo do pastor da ADMQ é atingir as pessoas do próprio bairro, perto da
igreja, que ele percebeu serem de classe baixa, com muitas dificuldades.
PADMQ É uma das igrejas de um dos bairros mais pobres, violentos da
cidade e é bem complicado a situação. A questão mesmo é o bairro, atingir o
maior número de pessoas possíveis dali [...] é o público que nós temos como
alvo, queremos servir aquela comunidade.
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O público desejado é principalmente o de não-cristãos. Os cristãos que querem
se aprofundar melhor no conhecimento teológico e não dispõe disso em suas igrejas
também são esperados.

4.2.1.2. Proposta de Valor

Um dos pontos destacados pelo pastor PADMQ e que atrai novas pessoas é a
forma fácil, séria e profunda que são apresentados os ensinamentos de Jesus aos
ouvintes. Segundo ele, o que se ouve em algumas igrejas é uma mensagem do
evangelho superficial, e as pessoas sentem falta de conhecer melhor a Deus, por isso
buscam refúgio em uma igreja onde aprendem melhor a Bíblia.
PADMQ Literalmente, eles acabam se encantando com a forma como Jesus
é apresentado na igreja. Tem relatos de pessoas que estão há 20 anos na fé
e me procuram dizendo: ‘pastor, eu nunca ouvi falar de Jesus como eu ouço
aqui na igreja.’ Então, eu acho que a forma que Cristo é apresentado é uma
forma fácil, séria, profunda, inteligível. Me parece isso, eu sou pastor há 10
anos, é difícil sair fora, mas parece que do lado de fora tá bem complicado.

Outro ponto percebido pelo pastor é que a igreja é contextualizada, ou seja,
tem um estilo mais moderno que o predominante das outras congregações da
Assembleia de Deus. Além do estilo musical, a ADMQ não tem os “usos e costumes”
que as Assembleias costumam ter.
PADMQ Adoração também é uma coisa que a gente nota que as pessoas
vêm. A banda, a música e a forma da música é mais contextualizada, e não
é só uma questão da música, é a forma da igreja dentro de uma Assembleia
de Deus. Às vezes as igrejas são mais de “usos e costumes”. Nossa igreja já
venceu isso, eu creio que isso já atrai mais jovem.

Outro fator de destaque para a ADMQ são as obras sociais. A ADMQ distribui
alimentos à comunidade local; oferece aulas de reforço escolar gratuitas a todos os
que necessitam, anualmente, com professores que são membros da congregação;
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fornece gratuitamente aulas de jiu-jitsu e de violão, com um professor qualificado. O
prédio da igreja é utilizado como local dessas aulas. O desejo do pastor PADMQ é
aumentar essas atividades sociais no meio da sua igreja.
PADMQ Nós temos uma estrutura gigante de terreno ali e meu sonho é ter
um espaço para fazer um Ginásio Poliesportivo. Eu tenho espaço atrás da
igreja para fazer, balanço, gangorra, espaço kids. Muito legal que tenha
ginásio para jovens, adolescentes, o meu sonho com a igreja é ter estrutura
que a gente possa ampliar esse trabalho para oferecer, para servir.

4.2.1.3. Canais

De acordo com o pastor PADMQ, a igreja utiliza muito pouco as redes sociais.
O contato principal da comunidade com a igreja se dá através das obras sociais
realizadas, que dão grande visibilidade. Esse contato direto com as pessoas nas suas
necessidades facilita a comunicação da mensagem da igreja, tornando a percepção
das pessoas maior à missão da igreja.
PADMQ Nós usamos as redes sociais para comunicar a igreja ao mundo. O
pessoal usa, mas não temos nenhuma equipe especializada, estão tentando
se organizar na igreja agora. Não transmitimos ao vivo, estamos trabalhando
no processo ainda. Gravamos o culto. Muito poucas pessoas procuram a
gente pelas redes sociais [...] 80% das pessoas conhecem a igreja através
dos amigos de relacionamentos, claro que as redes sociais, tudo é muito bom,
mas a igreja, a missão é o contato. Então a maioria das pessoas que chega
ali é conhecendo alguém através da família, do serviço, da faculdade.

Além das obras sociais, o culto é o local onde é transmitida a mensagem da
igreja. Ou seja, a igreja física é o canal mais forte da ADMQ.

4. 3.1.4. Relacionamento com os membros

O relacionamento com os membros começa com a classe de novos membros.
São 13 semanas de curso aos interessados em tornarem-se membros. Ali eles
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aprendem a doutrina do evangelho, vida da igreja, como funciona a igreja, a
responsabilidade do membro com a igreja e vice-versa, dentre outros temas. Após o
curso, os membros são entrevistados pelo pastor e pelos demais presbíteros da igreja,
caso seja aprovado, o novo membro ganha um cartão de filiação da Assembleia de
Deus.
PADMQ Nós anunciamos a obra de Cristo [...] Essas pessoas são levadas
pela verdade do evangelho a analisar sua vida e convidadas a tornarem-se
discípulos de Cristo. Aí elas nos procuram e nós oferecemos uma classe de
novos membros que vai explicar questões sobre a fé [...] Após esse curso,
que são 13 semanas, elas são levadas à liderança da igreja para serem
entrevistadas.

Os cultos aos domingos são o meio pelo qual a igreja utiliza para transmitir sua
mensagem aos participantes. O acompanhamento pessoal está em fase de
implantação na igreja. Por enquanto, o pastor e os líderes visitam os membros com
regularidade para avaliar como as pessoas estão, o que elas têm entendido das
pregações. Essas visitas servem também para adaptar os membros aos futuros
grupos nas casas que serão estabelecidos dentro de um ano. Os grupos nas casas
serão semanais, com líderes que acompanharão mais de perto essas pessoas.
PADMQ Ainda não temos nenhum acompanhamento pessoal a não ser as
visitas. Eu visito os membros da igreja e mais os obreiros. Nós ligamos para
algumas famílias e vira quase um rodízio [...] não são os membros da igreja
que solicitam, mas nós é que vamos, avaliamos como as pessoas estão
recebendo a mensagem da igreja [...] Nós entramos em contato com essas
pessoas para ver o que elas estão entendendo, o que elas estão pensando
no coração delas para, futuramente, ao invés de ser essas visitações, termos
líderes que façam isso semanalmente, mas a gente ainda está adaptando as
pessoas até que elas se acostume a prestar contas [...] Esta questão da
visitação visa essa preparação futura para que, daqui a um ano mais ou
menos, a gente possa ter grupos de pessoas.

Os membros são atendidos pessoalmente também, caso tenham dúvidas de
como e onde a sua oferta está sendo utilizada. Além de ter um encontro anual de
prestação de contas, com todos os membros e de presença obrigatória, o membro
pode acessar os cadernos de entradas e saídas da igreja a qualquer momento.
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PADMQ A gente tem administrativo anual. Tudo que entrou, tudo que saiu,
aonde foi, a gente informa os membros, mas a gente sempre fala que,
qualquer membro irmão que tiver dúvidas, nós temos uma sala administrativa,
o caderno de entradas e saídas da Igreja. Todos os membros têm acesso.
Somos transparentes, o que entrou, o que saiu, o que é passado para matriz
também tem.

4.3.1.5. Fontes de Receita

A principal fonte de receita da igreja ADMQ são os dízimos e as ofertas.
PADMQ Nós acreditamos em dízimos ofertas. Não é imposto isso, mas, uma
vez que a pessoa se torna membro, ela assume a responsabilidade, o
compromisso de custear o culto, a missão, os deveres da igreja, porque [...]
nós temos mais de 120 missionários em volta do mundo, nós temos as viúvas
de pastores, nós temos as obras sociais, nós temos muita coisa.

A igreja Assembleia de Deus Porto Alegre (ADPA) é a sede ou matriz das
igrejas na cidade e administra suas congregações que ficam em Distritos. Dentro dos
Distritos, existem igrejas que também são administradas. São 56 Distritos em Porto
Alegre com 350 igrejas. A ADMQ é a do Distrito 29. O Distrito 29 possui quatro igrejas.
Toda a arrecadação vinda dos dízimos e ofertas das igrejas Assembleia de Deus dos
Distritos e as Congregações de Porto Alegre são divididas em: 30% para a igreja que
arrecadou e 70% vão para a Matriz administrar. Então, a fonte de receita dos dízimos
e ofertas da ADMQ são 30% dos dízimos e ofertas arrecadados mensalmente.
A ADMQ entende que os membros devem contribuir para a manutenção da
igreja, salvo se a pessoa estiver passando por dificuldades financeiras, e esse controle
é feito pelos líderes. Se o membro não contribui com nada, ele é chamado a contribuir,
ensinando da importância. Nunca houve exclusão por esse motivo, mas a ADMQ
entende que é errado o membro não ajudar, estando sujeito à disciplina.
PADMQ Temos um controle dos que não contribuem. A gente entende que é
pecado não ajudar, mas que existem graus de pecado, não é um pecado
muito grave que o cara vai ser excluído da ceia. Isso vai ser trabalhado, vai
ser um processo de disciplina de aproximação que nós chamamos, daqui a
pouco a pessoa não aprendeu direito, não entendeu ou voltou atrás, se
arrependeu. Então a gente vai trabalhar nesse sentido. Nunca tive exclusão
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por causa disso, nunca exclui ninguém assim, mas também, quando vimos
que os membros estavam negligentes nessa área, nós chamamos todo
mundo e todo mundo respondeu positivamente. Então a gente, não sei se
chegaremos a excluir alguém por causa disso, mas há um controle. Isso diz
muito do Amor à Jesus e a igreja.

Além dessa fonte de receitas, a ADMQ promove brechó ou um galeto visando
obter fundos para algum trabalho específico. Esse tipo de arrecadação fica 100% com
a igreja local.
PADMQ Quando a gente vai fazer uma obra ou promover algum evento,
alguma coisa, nós fazemos um galeto, um brechó para angariar algum fundo
para algo específico, mas não é uma coisa contínua na igreja, é um plus.

4.3.1.6. Recursos Principais

Os recursos principais que a igreja utiliza para manter sua estrutura são: um
prédio, cadeiras, um telão, instrumentos musicais, equipamentos de som, microfone.
Figura 17: Prédio da ADMQ

Fonte: Facebook da ADMQ
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Figura 18: Local de culto da ADMQ.

Fonte: Facebook da ADMQ

Além desses recursos de infraestrutura, a igreja utiliza de recursos humanos,
mão de obra voluntária, dos membros para a realização de atividades. Os pastores e
líderes da igreja não são remunerados. A igreja conta com sete líderes atualmente.

4.3.1.7. Atividades-Chave

As atividades principais da igreja são os cultos, reunião de homens, reunião de
mulheres, reunião de jovens e adolescentes e encontro de casais. O pastor entende
que todos os membros devem estar nos cultos, salvo motivos de saúde, viagem,
dentre outros. A não participação contínua, sem justificativa, acarreta exclusão do
membro do rol da ADMQ.
Cultos da ADMQ: Os cultos ocorrem todos os domingos às 18h.
Reunião de jovens: As reuniões de jovens ocorrem todos os sábados às 18h.
Essas reuniões tratam de estudos aprofundados de teologia e são abertas a todos os
interessados.
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Reunião de mulheres: As reuniões de mulheres são realizadas a cada duas
semanas, nas quintas-feiras às 20h.
Figura 19: Convite para a reunião de mulheres da ADMQ

Fonte: enviado pelo Whatsapp da ADMQ

Reunião de homens: As reuniões de homens ocorrem uma vez por mês, na
segunda segunda-feira às 20h da noite.
Encontro de casais: Os encontros de casais são realizados na última sextafeira de cada mês às 20h. Finanças são um dos temas abordados nessas reuniões.
Figura 20: Decoração encontro de casais ADMQ

Fonte: fornecida por membro da ADMQ (2019)
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Na ADMQ existem atividades que os membros da igreja realizam com à
comunidade do Bairro Mário Quintana.
Figura 21: Aulas de alfabetização ADMQ

Fonte: fornecida por membro da ADMQ (2019)

São aulas fornecidas pelos membros aos sábados numa das congregações da
Mário Quintana, na João Goulart. As aulas são de Jiu-Jitsu, alfabetização em
português e matemática, escola bíblica para crianças e violão.
Figura 22: Aulas de alfabetização ADMQ

Fonte: fornecida por membro da ADMQ (2019)

4.3.1.8. Parcerias Principais

A ADMQ não possui, oficialmente, parceria com outras igrejas fora da
Assembleia de Deus, porém, o pastor PADMQ relatou que procura dialogar com
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pastores de outras igrejas e andar junto com eles, realizar cultos em outras
congregações, manter a amizade e até auxiliar financeiramente. No momento, a
ADMQ manda uma ajuda mensal em dinheiro para uma igreja em Portugal que está
começando através de um pastor brasileiro de Santa Maria (RS). Esse tipo de postura
facilita a visibilidade da ADMQ diante de outras igrejas, apesar de não haver nada
oficial por parte da instituição.
A ADMQ recebe da Central de Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul
S/A (CEASA/RS), por meio de um projeto social chamado “banco de alimentos”, há 6
anos. Quase 2 toneladas de verduras e frutas semanalmente. Esses alimentos são
distribuídos pela ADMQ à comunidade carente da localidade, em torno de 150 famílias
cadastradas.
P2ADMQ [...] nós estamos aqui cadastrado há seis anos no projeto social que
tem dentro do CEASA que se chama “banco de alimentos”, que é o maior
projeto que nós temos a nível de Brasil. No estado do Rio Grande do Sul é o
maior projeto de distribuição de verduras e frutas a nível de Brasil [...] eles
tem 150 instituições cadastradas no projeto do Ceasa e da grande Porto
Alegre e Porto Alegre e região. As instituições são: trabalhos sociais, creches,
ONGS, centros terapêuticos de reabilitação de pessoas que vão ali buscar
junto com banco de alimentos doações para servi-la, distribuí-las, fazer
comida ou as famílias que têm necessidades [...] Nosso projeto é mantido,
não só por eles, aí tem também ajuda de parceiros lá dentro do Ceasa, que
são algumas empresas que conhecem a gente, nós convivemos, mostramos
fotos do trabalho, necessidade aqui do bairro e eles destinam uma parte da
doação deles para beneficiar o trabalho aqui, então nós temos o banco de
alimentos e nós temos alguns produtores, alguns vendedores ali dentro do
Ceasa, que nos ajudam semanalmente com as doações, e nós conseguimos
manter o projeto aqui. conseguimos uma quantidade bem grande, chegando
a uma tonelada e meia, algumas duas toneladas por semana de alimento, de
doações que são distribuídas aqui para as famílias da nossa da igreja, que
são 150 famílias cadastradas, nós fazemos em torno de 100 atendimentos,
90 atendimentos por semana [...]

No momento da entrevista o pastor PADMQ está tratando com os membros da
ADMQ para também buscarem uma parceria com a escola pública que tem ao lado
da igreja com o fim de ajudá-los na pintura da escola, com mão de obra dos próprios
membros da igreja e tinta cedida pela igreja. O desejo do pastor é ajudar à
comunidade local e dar visibilidade à igreja.
PADMQ Nós temos uma escola ao lado aqui, na igreja, atrás tem uma escola
pública e eu desafiei os membros da igreja: ‘vocês vão lá, procurem a diretora
da escola, o estado da quebrado, mas vocês podem chegar na época das
férias da escola e vocês podem pintar a escola, a igreja pode dar o dinheiro
das tintas e vocês pintarem, para que eles entendam que a igreja. Nós temos
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uma ideia de que igreja só tá aí para tirar as coisas das pessoas, mas a gente
não tá aqui para tirar nada de ninguém, a função da igreja é servir como Cristo
servir o bairro.

4.3.1.9. Estrutura de Custos

O seu custo se dá apenas em gastos fixos, como água, luz, limpeza, transporte,
produtos de limpeza, materiais de escritório, escolar. Os gastos com as obras sociais
não compõem a estrutura de custos. Existem membros que doam à parte para essas
obras sociais. Cada obra social tem membros responsáveis e são esses que
administram as entradas.
MTADMQ Muitas vezes o valor gasto pode ser maior que 30% dependendo
da necessidade, por exemplo em tempo de reforma usamos 100%. Na
verdade, até mais, por exemplo, teve meses que estávamos em obra e que
gastamos o dobro do que entrou, a matriz cobriu. Quando compramos
cadeiras a matriz também libera maior valor para gastarmos.

4.3.2 Canvas da Igreja Assembleia de Deus - Distrito Mário Quintana

Com as entrevistas concedidas, foi possível montar o quadro do modelo de
operações da igreja ADMQ.
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Figura 23: Canvas de operação da ADMQ

Fonte: Elaborado com base em Osterwalder & Pigneur (2011).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse presente trabalho verificou-se que, para uma igreja conseguir montar
seu Canvas do modelo de operação, torna-se necessário que primeiro os seus
dirigentes definam os objetivos dessa igreja. Um dos pressupostos que caracteriza as
empresas é o propósito de gerar lucro. Tendo em vista isso, as estratégias adotadas
por elas irão ser definidas com base nesse objetivo. Porém, em se tratando de
organizações sem fins lucrativos, o propósito já não é mais a lucratividade, apesar da
possibilidade de a instituição poder gerar lucro, porém, esse levantamento de fundos
está subordinado à sua missão e a destinação será dada de maneira diferente. No
caso das igrejas evangélicas analisadas, constatou-se que seu objetivo comum é
“cumprir a missão dada por Deus às igrejas”. Todavia, manifestou-se nas entrevistas
que a visão dos pastores de cada igreja é diferenciada no que seria essa “missão
dada por Deus” à sua igreja local. Segundo Gerone Jr. (2017), a missão constitui o
objetivo fundamental das igrejas, tendo em vista demonstrar a razão e a finalidade de
suas existências.
Uma missão bem definida e adequada cria a identidade da organização,
favorece seus objetivos e serve de bússola para líderes, membros e
colaboradores da igreja. (GERONE JR., 2017, p.123)

Dessa forma, as atividades que a igreja irá desempenhar estarão em maior
consonância com seus objetivos propostos, evitando desperdício de tempo e
recursos. De acordo com Barna (1995, apud CAMPANHÃ, 2013, p. 123), “a
declaração da missão é uma definição dos objetivos do ministério-chave da igreja”.
A visão dos pastores da igreja V180, no que se refere à missão dada por Deus
a igreja local, está no seu slogan: “fazer discípulos e plantar igrejas”, ou seja, o foco
está em pessoas que ainda não são cristãs, para que essas venham a conhecer a
mensagem do evangelho e tornem-se cristãs, e, com isso, que a Igreja V180 consiga
abrir novas igrejas em diversas localidades.
PV180 [...] O objetivo principal da Vintage é fazer discípulo de Jesus e Plantar
igrejas. Primeiro lugar é aumentar o número de cristãos, crescer
numericamente, ter mais pessoas parecidas com Jesus. Nós queremos mais
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pessoas seguindo Jesus e aumentar o número de igrejas, plantação de
igrejas. Esse é foco da Vintage para a fama de Jesus. O foco da vintage é a
fama do nome de Jesus. Nós queremos que o nome de Jesus seja falado,
queremos que jornais falem no nome de Jesus, que pessoas falem o nome
de Jesus, programas de TV e revistas. O nosso alvo é o não Cristão.

Diante disso, a necessidade de investir em canais de comunicação, divulgação
e relacionamentos torna-se essencial para que se alcance esse objetivo,
desenvolvendo eventos que marquem presença da igreja em sua cidade. Além disso,
a igreja deve olhar para o futuro quando for elaborar projetos, para que esses sejam
compatíveis com as mudanças na sua localidade. Avaliar o crescimento da igreja nos
últimos anos, quais atividades trouxeram maior resultado e os custos para
desenvolvê-las será útil para trazer melhores resultados, buscando novas formas
diferentes de alcançar seu público-alvo.
A igreja tem a oportunidade de crescer por meio de pequenos grupos, grupos
familiares, células e o fortalecimento da base da fé para que o testemunho
dos cristãos cause impacto na vida das pessoas [...] apenas 2,9% das
pessoas se convertem no mundo através de cultos ou cruzadas
evangelísticas. Em torno de 80% se convertem através de amigos e parentes.
[...] Se de um lado o culto evangelístico é uma coisa que sempre funcionou
para que a igreja tenha novos convertidos, por outro lado, o crescimento que
as igrejas poderiam ter com estratégias diferentes é algo ainda não
descoberto. (Campanhã, 2013, p. 102).

No caso da igreja Capela Missional, o entendimento da missão dada por Deus
aos dirigentes da igreja local não é, prioritariamente, o crescimento numérico, com a
abertura de novas igrejas, mas, a busca por estabelecer um vínculo maior com as
pessoas que já fazem parte da congregação, tornando-as mais maduras e
fortalecendo as famílias no evangelho, ensinando-as na caridade, refletindo o caráter
de Jesus para, em consequência disso, a igreja ser levada naturalmente ao
crescimento. O crescimento seria consequência do cristianismo vivido por seus
membros. Neste caso, o investimento poderá estar no estímulo ao relacionamento
mais próximo dos membros com os seus líderes, o ensino maior da fé cristã, a atenção
às necessidades que surgem na igreja, a promoção de atividades que gerem mais
união entre todos.
A Igreja Assembleia de Deus – Distrito Mário Quintana, tem como missão dada
pelos seus dirigentes, o bairro onde a igreja se encontra. O alvo da igreja é conhecer
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bem cada morador da região e poder servir no que for possível, com alimentação,
esporte, educação. O objetivo, além de servir essas pessoas fazendo o bem e
suprindo suas necessidades, também é que, os que ainda não são cristãos, venham
a se tornar. A ADMQ já tem conseguido atingir seu objetivo, o que pode ser ainda
mais eficiente é a visitação dos membros nas casas dos moradores, conhecendo suas
necessidades e colocando a igreja à disposição da comunidade, tornando conhecido
seu trabalho.
Nas entrevistas com alguns membros da igreja Vintage180 ficou claro que há
certo entendimento da missão da igreja, estando parcialmente de acordo com o que
foi proposto pelos dirigentes: “ganhar novas pessoas”. Porém, todas as respostas
foram dadas de forma incompleta, mostrando que a missão da igreja Vintage180 não
está totalmente clara aos membros entrevistados. Da mesma forma, na entrevista com
membros da igreja Capela Missional, as respostas à pergunta sobre a missão da igreja
incluíram o desejo de crescimento numérico, não sendo o objetivo primordial daquela
congregação local. Já a entrevista com alguns membros da ADMQ, demonstrou-se
que a missão da igreja é bem conhecida pelas pessoas que fazem parte, isso pode
ser pelo fato de as obras sociais serem uma atividade com grande participação dos
membros.
M3ADMQ Nossa maior missão é pregar o evangelho nesse bairro que é o
mais violento da cidade. Ser uma igreja relevante servindo o bairro com os
projetos sociais que nossa igreja desenvolve.
M1ADMQ A missão da Assembleia de Deus da Mário Quintana é continuar
anunciando o verdadeiro evangelho, para que almas se rendam a Cristo, a
começar pelo nosso bairro.

Nas igrejas entrevistadas, constatou-se o desejo de todos os pastores em
atingir diferentes públicos, tanto de jovens quanto de casais, idosos e das mais
variadas rendas. Porém, ainda que houvesse esse desejo, verificou-se, na prática, um
tipo específico de público que acaba sendo atraído mais, e isso se deve ao foco que
a igreja se propõe, sua identidade, sua cultura.
Conforme Campanhã (2013), baseado em pesquisa realizada pela Global
Strategic Trends Programme, o panorama do mundo e de suas megatendências até
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2020 podem auxiliar na estratégia das igrejas para alcançar determinado tipo de
público-alvo.
A tecnologia tornará os relacionamentos cada vez mais impessoais. Há
tecnologia presente nas camadas mais baixas da sociedade. Há mais gente
com celular no Brasil do que com telefone fixo. Geração de nativos digitais.
Geração “FAÇA VOCÊ MESMO”. Ser humano globalizado, mas em busca de
cultura e relacionamentos locais. A primeira geração nascida na era da
internet entrará no mercado de trabalho. Faltam novos líderes com impacto
direto na igreja. Secularismo com sua ênfase sobre o materialismo, o
relativismo e a sabedoria, a tecnologia e a ciência humana. Ministrar em
modalidades globais. Preparar uma estratégia global de mídia de massa.
(DCDC, 2007, apud CAMPANHÃ, 2013, p. 120-121)

É de suma importância estabelecer que tipo especificamente de público a igreja
deseja alcançar ou já tem alcançado: se o público evangélico ou não evangélico; se
jovens, idosos, de qual classe social ou de qual região. A definição do perfil das
pessoas está sujeita a visão de propósito que cada igreja tem, e irá determinar a
abordagem que esta adotará para que sua comunicação seja mais eficiente. Com o
objetivo de facilitar a compreensão do que mais atrai o público-alvo, suas
preocupações, atitudes, relacionamento, após definição dos perfis, Osterwalder &
Pigneur (2011) sugerem o Mapa da Empatia. Essa é uma ferramenta desenvolvida
para auxiliar no aperfeiçoamento das propostas de valor da instituição, tornando a
abordagem mais eficiente.
Figura 24: O Mapa da Empatia

Fonte: Osterwalder & Pigneur (2011, p.130)
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Alguns desafios foram verificados ao longo desse estudo, em cada igreja
analisada. O objetivo de expansão, trazendo novas pessoas e implantando novas
igrejas, criou a necessidade da formação de líderes que compartilhem da mesma
visão e estejam preparados para cuidar dos novos membros, já que essas são igrejas
com uma proposta de valor no foco em relacionamentos pessoais, de forma
individualizada e auxílio aos necessitados. Em se tratando da igreja V180, de acordo
com o pastor P2V180, em um ano percebeu-se o crescimento de cerca de 40% dos
membros. Não houve, nesse tempo, formação de novos líderes, nem há treinamento
para esse fim. Porém, é necessário que haja uma estratégia clara e compartilhada
entre os dirigentes, bem como de indicadores de campo. No caso da V180, existe um
trabalho de estatística que contabiliza esse crescimento, porém, não há uma análise
estratégica para que situações desse tipo possam ser resolvidas. O que foi relatado
pelos pastores entrevistados de dificuldades na V180 é a sobrecarga dos líderes já
existentes, tendo em vista que a igreja não está acompanhando o treinamento de
líderes na mesma proporção de seu crescimento. Essa situação pode gerar a perda
de líderes, por conta do volume de trabalho e estresse.
Outro desafio identificado no trabalho vem como fruto da flexibilização da
Capela Missional com seus membros, não colocando como requisito a contribuição
de dízimos e ofertas para se manterem na instituição, nem a participação nos cultos.
Do ponto de vista administrativo, isso pode tornar o cenário financeiro da ICM instável,
correndo o risco de não conseguir arcar com suas despesas fixas, limitando novos
projetos. Hybels (2002) diz que a educação, no que tange às ofertas, é fundamental
numa igreja:
A maioria dos líderes presume que todo mundo que vai à igreja conhece a
vontade de Deus para assuntos financeiros. Mas a verdade é que muitas
pessoas são absolutamente ignorantes quanto aos assuntos básicos do
gerenciamento financeiro cristão. (HYBELS, 2002, p. 106)

Hybels (2002) sugere que os líderes apresentem alguns sermões todos os anos
com princípios de gerenciamento financeiro, recomendando que seja em janeiro, pois
é quando as pessoas estão considerando seus orçamentos. Além disso, Hybels
(2002) oferece em sua igreja seminários anuais de planejamento financeiro aos
membros, ensinando as pessoas os perigos do endividamento excessivo, consumo
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planejado, investimento e outros. Dessa forma, é possível criar uma cultura dentro da
congregação a tornar os membros engajados com a causa da igreja, ao mesmo tempo
que os auxilia em seus planejamentos orçamentários.
As dificuldades relatadas pelo pastor da Igreja ADMQ são financeiras. Segundo
o pastor PADMQ, há o desejo de fazer mais pela comunidade local, porém, o valor
arrecadado das ofertas direcionadas a esse fim não permite que se concretize todos
os projetos desejados pelos líderes. O fato dos dízimos e ofertas dos membros serem
divididos em 70% para a Matriz e 30% para a igreja local (devendo ser utilizado
apenas para o pagamento dos custos fixos da igreja ou melhorias na infraestrutura do
prédio) e não para as obras sociais locais, torna os trabalhos menos viáveis. A Matriz
administra as ofertas dos membros para obras sociais também e demais interesses
da sociedade e da igreja, mas não necessariamente na comunidade do Bairro Mário
Quintana.
Uma forma de auxiliar nesses custos das obras sociais seria proporcionar
eventos na igreja, como almoços beneficentes, venda de livros, organização de
brechós, com o objetivo de levantar fundos para as demais obras sociais desejadas.
Esse tipo de arrecadação específica para um fim é utilizado na própria igreja local,
não tendo a necessidade do envio à igreja Matriz.
Por fim, com base na pesquisa realizada, propõe-se um modelo de Canvas de
gestão, adaptado ao contexto de igrejas evangélicas (Management Model Canvas MMC for Church) Conforme quadro abaixo:
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Quadro 8: Modelo Canvas de gestão para igrejas
(Management Model Canvas - MMC for Church)

Fonte: Inspirado no Modelo Canvas de Osterwalder & Pigneur (2011)

Como afirmado anteriormente, mesmo com objetivos comuns, “cumprir a
missão dada por Deus”, “glorificar a Deus”, cada dirigente possui uma visão de como
sua igreja local pode cumprir esse propósito.
A missão de uma igreja é a declaração geral de intenções. É algo mais
filosófico do que mensurável e deve refletir objetivos ministeriais. A missão
pode ser descrita em uma sentença ou duas ponto a missão caracteriza o
âmago do ministério a ser desenvolvido [...] quando olhamos para a Bíblia, e
vemos que o propósito de Deus para o homem é que ele esteja
constantemente glorificando-o, concluímos que a missão dada a igreja é fazer
o mesmo [...] a visão vem de Deus para um líder, para ser compartilhada com
a igreja [...] Segundo Barna, a visão é algo específico, detalhado, distintivo e
único no caso de uma igreja. Permite que um líder espiritual diga não às
oportunidades que podem tirar a igreja do foco. (CAMPANHÃ, 2013, p. 122,
123).

O importante nesse modelo, mais do que a proposta de valor ou benefício
principal do cliente como no Bussiness Model Canvas, é que a igreja tenha de forma
firme e clara a sua declaração de fé, uma vez que isso deverá ter coerência com as
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demais ações propostas. Dessa forma, para que fique evidente o propósito de cada
igreja local, no Canvas de gestão de igrejas onde diz “Nossa mensagem de fé”, a
igreja expressa, como um lema, qual sua identidade. Exemplos de lemas utilizados:
“Aqui o amor não para, multiplica.”16, da igreja Batista Mont´serrat de Porto Alegre;
“Mais que uma igreja, uma família para você”17, da igreja Batista Conde de Porto
Alegre.
As igrejas analisadas demostraram ter um acompanhamento informal de seus
objetivos. “Onde estamos” e “Para onde vamos” foram incluídos no Canvas para que
a igreja mantenha um acompanhamento mais formal, além de ser visualmente mais
fácil aos líderes verificarem as métricas da situação atual da igreja, o que já foi
conquistado e o seu alvo a alcançar. A sugestão é que esse modelo adaptado seja
renovado com ciclos de 12 meses.
Uma das limitações do estudo encontradas destaca-se a dificuldade em realizar
a pesquisa com igrejas de porte grande, uma vez que os pastores contatados
relataram a complexidade em levantar dados de sua igreja, como número de
membros, custos, dentre outros, sem antes convocar uma reunião com todos os
líderes para a autorização do estudo. Todavia, a escolha do estudo nas igrejas
menores mostrou-se útil, já que esse perfil de igreja sofre as maiores dificuldades de
gestão com arrecadações menores e mais desafios estratégicos. Nesse tipo de
organização constatou-se a utilização de poucas ferramentas administrativas, como
softwares de gerenciamento financeiro, gestão de pessoas, base de dados dentre
outros.
Outra limitação identificada foi o tamanho da amostra, já que apenas três
igrejas foram analisadas. Tendo em vista isso, a generalização não é possível, por se
tratar de estudo de caso.
Compreendendo as limitações deste trabalho, pesquisas realizadas em igrejas
com porte maior podem demonstrar as formas como essas igrejas têm lidado com
treinamento de líderes e acompanhamento de seus membros. Novas pesquisas
poderiam aplicar essa proposta de Canvas no desenvolvimento de estratégias de
igrejas que ainda estão sendo idealizadas por seus dirigentes. Outros planos

16
17

Disponível em: <https://www.igrejabatista.org.br/>
Disponível em: < https://www.facebook.com/IgrejaBatistaConde/>
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poderiam visar a superação da fragilidade financeira dessas instituições que
dependem apenas de doações dos seus membros.
Por meio da pesquisa realizada com este trabalho, foi possível identificar
desafios em algumas áreas de cada igreja estudada, na elaboração do Canvas de
operação, e propor melhorias para que seus dirigentes possam compartilhar de forma
clara com seus líderes os objetivos propostos, ajustar seu foco e pensar em novas
estratégias.
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APÊNDICE 1

Roteiro de entrevista aplicado aos pastores líderes da igreja

1.

História da fundação da igreja. Como tudo começou? Quantos pastores

atualmente?

2.

A igreja possui parceria/aliança com outra (s) igreja(s) ou instituições?

3.

Essa parceria/aliança traz benefícios à igreja?

4.

Quais atividades principais a igreja desempenha frequentemente? Quais com

mais engajamento?

5.

Há organograma de líderes de cada área?

6.

Quais recursos são necessários para a igreja manter a estrutura atualmente?

7.

Quantos membros a igreja possui atualmente? Quantos porcento cresceu esse

ano?

8.

Na sua opinião, por que as pessoas se tornam membros da sua igreja? O que

as atrai?

9.

A igreja possui acompanhamento de seus membros? Como?

10.

A igreja pratica a disciplina e exclusão de seus membros?

11.

Quais materiais a igreja fornece aos seus membros?
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12.

Quais são os canais de informação ou comunicação utilizados para a

divulgação da igreja? Como funcionam? Qual frequência?

13.

Qual tipo de público a igreja têm atingido majoritariamente? Idade, classe

social, formação.

14.

Qual o perfil de público a igreja tem por objetivo atingir?

15.

Quais as principais fontes de receita da igreja?

16.

Quais são os custos principais da igreja (porcentagem)?

17.

Como é feito o controle financeiro?

18.

Quais os maiores desafios enfrentados na organização e administração da

igreja?

19.

Qual o objetivo principal da igreja?

20.

De que forma a igreja tem alcançado esse objetivo? Existe acompanhamento?

21.

Quais objetivos a curto prazo a igreja pretende alcançar?
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APÊNDICE 2

Roteiro de entrevista aplicado aos membros de cada igreja

1.

O que fez você desejar ser membro dessa igreja?

2.

Quais atividades você participa nessa igreja?

3.

Quais atividades você mais gosta da igreja?

4.

Qual o objetivo da igreja?

