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RESUMO 

O trabalho a seguir aborda a relação existente entre a religião e o estilo de consumo, 

no final deste trabalho a pergunta: a religião influencia no comportamento? Através 

de dados e pesquisas serão obtidas as respostas, cada religião possui um perfil de 

fiéis, em relação ao estilo de consumo. O objetivo geral é analisar a influência das 

religiões católica e evangélicas no estilo de consumo de seus fiéis em Curitiba e 

Região Metropolitana. Com relação a metodologia este trabalho dividiu-se em duas 

etapas, a primeira etapa consiste na pesquisa qualitativa, fase na qual foram 

entrevistados líderes religiosos, três padres da Igreja Católica, três pastores 

evangélicos e um teólogo, professor da PUCPR. A partir destas entrevistas foram 

feitas as análises e cruzamento dos dados obtidos para identificar os perfis de estilo 

de consumo das religiões abordadas. Na segunda etapa foi efetuada a pesquisa 

quantitativa, através de questionários impressos, foram realizadas coletas durante 

as celebrações nas igrejas católica e evangélica. Foram aplicados questionários via 

internet, através de um link da pesquisa encaminhado para os fiéis que se 

dispuseram a responder via e-mail, Facebook e Whats App. Depois da etapa da 

coleta, o tratamento dos dados foi realizado através do software estatístico SPSS, e 

em seguida obteve-se as respostas necessárias para atender as dúvidas que 

envolvem a problematização do trabalho, chegar a uma conclusão e conhecer o 

perfil de fiél de cada religião abordada e obter a diferença entre seus estilos de 

consumo. A principal informação em relação a religião, é que a religião evangélica 

possui maior nível de participação, desde a participação em relação ao dízimo até as 

atividades e discursos envolvendo a crença, a religião católica possui menores 

médias e participações dentro da religião em relação aos fiéis da religião evangélica. 

 

Palavras-chave: Religião; Influência; Estilo de Consumo; Marketing; Religioso. 
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ABSTRACT 

The following work discusses the relationship of religion with the consumption at the 

end of this work the question: religion influences on behavior? Will be answered and 

through data and research will be obtained the answers, each religion has a profile of 

believers, in relation to attitudes and shopping. The general objective is to analyse 

the influence of the Catholic and Protestant religions in the style of consumption of its 

faithful in Curitiba and Metropolitan Region. With respect to methodology this work 

was divided into two stages, the first step consists in qualitative research, phase in 

which religious leaders were interviewed, three priests of the Catholic Church, three 

Evangelical pastors and a theologian professor at PUCPR. From these interviews 

were done the analyses and crossing the data obtained to know the difference and 

ideal of each religion.In the second stage was held to quantitative research, where 

through questionnaires printed collection was held during the celebrations on the 

Catholic and Evangelical churches, was also used the resources via the internet, 

through a search link forwarded to the believers who were willing to respond via 

email. After the stage of the collection, were analyzed by statistical software SPSS, 

and then obtained the answers needed to answer the questions involving the 

problematization of the work, to reach a conclusion and meet the profile of faithful of 

every religion and get the difference between them as well as for the consumer 

aspect. The main information about religion is that Evangelical religion possesses 

greater level of participation, since participation in relation to tithe to the activities and 

discourses involving religion, the Catholic religion has medium and smaller holdings 

within the religion in relation to believers of Evangelical religion. The curiosity is that 

were also detected the faithful who call themselves "unchristian", which does not 

have any active participation or practice their faith more fervent. 

 

Key-words: Religion. Consumer Behavior. Curitiba and metropolitan área, 

Marketing, Religious. 
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1 INTRODUÇÃO 

Perante o cenário da atual sociedade percebe-se o crescimento da população 

que procura ajuda espiritual para enfrentar problemas defrontados no dia-a-dia, 

sejam eles financeiros, de saúde, emprego, pessoais, entre outras motivações. 

Diante deste conceito o tema abordado neste estudo é a influência das religiões 

católica e evangélica no perfil de consumo dos fiéis.  

 Segundo Cunha (1986), o termo religião é formado pelo termo “re’’ que 

significa volta, retorno e regresso adicionado o verbo ligar que significa atar, tornar 

conexo e prender com laço, do latim religare, sentido de “ligar novamente”. A religião 

é a crença superior na força de um poder transcendente. As religiões propõem a 

compaixão, sinceridade, fraternidade, valores universais, virtude humana, e domínio 

do ser (GAARDER, 2005).  

 Segundo Kotler (2000), a primeira ação do marketing é conhecer e satisfazer 

as necessidades dos consumidores compreendendo o seu comportamento e como 

eles e organizações selecionam, compram, usam e descartam o produto ou serviço 

para satisfazer necessidades e desejos. Kotler defende que os consumidores são 

influenciados por outras variáveis muito importantes em seu comportamento no ato 

da compra, e entre essas variáveis estão presentes, por exemplo, a classe social e 

as variáveis sociais. 

 Em relação ao estilo de consumo, há consumidores que são perfeccionistas 

ou conscientes da alta qualidade, que são aqueles que procuram produtos e 

serviços de qualidade superior, possuem alto padrão e expectativa no consumo de 

bens, são preocupados com a função e a qualidade dos produtos. Os consumidores 

conscientes da marca são aqueles que procuram marcas conhecidas e relacionam 

preço a qualidade, já os consumidores conscientes das novidades da moda, são 

aqueles que buscam sempre novidade e estilo. O consumidor recreativo e hedonista 

é aquele que considera o ato de comprar como algo agradável e compram apenas 

por diversão, já o estilo de consumidor com consciência do preço e do valor do 

dinheiro, é aquele que sempre procura por preços e promoção e aproveitam da 

melhor maneira o seu dinheiro, diferentente do consumidor impulsivo ou 

despreocupado, que não planejam suas compras e não estão preocupados com 

quão irão gastar. Dentro dos estilos de consumo, encontramos o consumidor 

confuso pelo excesso de opções, em que pesquisam muitas lojas e marcas para 
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realizar suas compras, já o oposto se vê com o consumidor habitual ou leal a 

marcas, que são aqueles fiéis a marca e lojas de sua preferência. 

A relação da religião com consumo está muito próxima, os fiéis e 

frequentadores de suas religiões adquirem produtos sejam eles ligados ou não a 

questão da fé – católicos evangélicos ou não cristãos –, consumindo desde artigos 

religiosos, acessórios, até mesmo viagens com a comunidade religiosa. O consumo 

faz parte da rotina de todos, e com a religião não é diferente como poderão 

vislumbrar no desenvolvimento deste trabalho. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

A religião tem um poder muito grande de motivar as pessoas, e o mercado de 

produtos religiosos vem crescendo a cada ano influenciado por esse alto índice de 

pessoas envolvidas com alguma denominação religiosa. Segundo matéria do jornal 

Gazeta do Povo, cerca de 35.000 pessoas realizam uma “diáspora” em busca de 

igrejas nas quartas-feiras, dia da semana que são realizadas as novenas na cidade 

de Curitiba e Região Metropolitana. 

Tamanha foi à demanda percebida por meios de transporte que pudessem 

suprir essa nova necessidade de locomoção destes fiéis, que os órgãos municipais 

criaram linhas exclusivas de ônibus que passam por várias igrejas que realizam as 

novenas, a fim de atender este público.  

Notando essa nova movimentação, podem-se visualizar várias oportunidades 

de negócio engajadas com essa carência do público religioso. Nas novenas 

realizadas na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no Bairro 

Alto da Glória, se vê o comércio de produtos alimentícios, artigos religiosos entre 

outros, que atuam para atender a necessidade desse grande contingente de 

pessoas que frequentam o local todas as quartas-feiras em que acontecem as 

novenas. 

Este estudo busca identificar quais as influências e os impactos que a religião 

apresenta no estilo de consumo dos fiéis das religiões católica e evangélica, 

tentando definir perfís de consumo encontrados entre adeptos das religiões católica, 

evangélica e também de pessoas que se dizem sem religião, a fim de traçar um 

perfíl de identidade que possa apresentar características claras de comparação de 
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cada uma das religiões estudadas entre frequência na vida religiosa com o estilo de 

consumo. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar a influência das religiões católica e evangélica no estilo de consumo 

de seus fiéis. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Identificar o nível de participação dos fiéis nas religiões católica e 

evangélica;  

b) Identificar o discurso dos fiéis das religiões católica e evangélica em 

relação a sua religião;  

c) Identificar o estilo de consumo dos fiéis. 

 

2 REVISÃO LITERÁRIA 

Neste capítulo serão abordadas literaturas que buscam entender as relações 

existentes entre as religiões católica e evangélica, estilo de consumo e o papel do 

marketing neste âmbito. 

De acordo com Cícero, em sua obra (De natura deorum, 45 A.C) a palavra 

religio significa relegare, reler. Característico dos religiosos que prestam atenção a 

tudo que se relacionam aos deuses, fazendo leituras sobre as escrituras. Ao 

contrário de Cícero, Lactâncio (século III e IV D.C.) afirma que o significado da 

palavra vem de religare, religar, mencionando que religião é um laço de piedade que 

serve para religar o homem a Deus. (SOARES, 2011). 

Para Tylor (1871), a religião é a crença em seres espirituais, já Mueller (1903) 

afirma que ela consiste na habilidade de experimentar o infinito no finito. Segundo 

Durkheim (1978), religião é um conjunto de práticas de caráter sagrado, e pode ser 
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definida como um sistema solidário de crenças que une uma comunidade moral, 

popularmente conhecida por igreja, e a todos que fazem. 

Weber ao analisar a ética econômica das religiões mundiais, cita os sistemas 

de regulamentação da vida, que reúnem a maioria dos fiéis. Também admite formas 

analógicas ou metafóricas no campo profano, para ele o construto politeísmo dos 

valores ou a sacralidade das formas, é fruto do individualismo ético. (WEBER, 1864 -

1920). 

Erick Erickson (1962) define religião em seu estudo sobre o jovem Lutero, 

como um meio de traduzir palavras, imagens e códigos significativos. De acordo com 

Byrne (2001) religião se define em uma vertente moral. 

Para Wilges (1995) é o conjunto de crenças, leis e ritos que visam um poder 

que o homem considera supremo. As religiões são constituídas por: 

1. Uma doutrina, ou seja, um conjunto de crenças ou mitos sobre o cosmos, o 

sentido da vida e o significado da morte, sofrimento e do além; 

2. Um conjunto de ritos e cerimônias, inserindo e atualizando símbolos 

religiosos; 

3. Um sistema ético, com leis, proibições e regras de conduta. 

4. Uma comunidade de fiéis, com líderes e sacerdotes que seguem os preceitos 

de determinada religião. 

O Brasil tem em sua formação as bases do cristianismo, desde a época do 

descobrimento (1500), em que a expedição de Pedro Álvares Cabral era formada 

por cristãos católicos, financiados pelos reis católicos Fernando e Isabel. (LOPEZ; 

MOTA, 2008). 

De acordo com Ribeiro (1995) em 1535 começava a ocupação das terras 

brasileiras pelos portugueses, e as leis passaram a ser regidas pela Igreja Católica 

Romana. Á partir do século XVII, outras religiões vieram para o Brasil na tentativa de 

converter a sociedade, e os jesuítas tiveram um papel fundamental na 

evangelização no Brasil. 

 Os missionários que faziam parte da chamada companhia de Jesus eram 

Manuel da Nóbrega e Tomé de Souza, privilegiados na Corte portuguesa, se 

deslocaram pelo Brasil sem dificuldades, e com a missão de defender os índios e 

catequizar, o governo português financiou inúmeros colégios onde se começou este 

ensino (GRENZER; IWASHITA, 2012). 
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Aos jesuítas coube o papel de guardiões da moral, mantendo os colonos 

obediêntes a fé católica. Contudo esta ação não impediu liberalidade dos colonos, 

fazendo com que Portugal enviasse os visitadores do Santo Ofício ao Brasil por três 

vezes, duas no século XVI e uma no século XVII. Eles percorreram todo o Brasil 

fazendo um trabalho que serviu de referência para a Igreja, que tinha enorme 

deficiência. O padroado esvaziava a autoridade do bispo, no período em que 

ocorreu a evangelização, os jesuítas tiveram apoio pleno da Coroa Portuguesa, mas 

depois de dois séculos este projeto colonial havia perdido a força, e em 1957 o 

primeiro ministro português, Pombal, expulsou os missionários da colônia (AZZI, 

2004). 

2.1 Consumo 

Segundo LIMA (2001), o consumo no mundo começou com a revolução 

industrial européia no século XIX transformações sociais mudaram o mundo, as 

pessoas, o tempo, o espaço e a forma de se relacionar com o consumo. A 

industrialização iniciou no século XVI, trazendo conseqüências como a urbanização 

e a migração crescente do campo para as cidades feudais em busca de emprego 

nas indústrias, as vilas pequenas se tornam cidades capitalistas com relação de 

trabalho e produção, além de ponto de articulações políticas, estabelecendo-se 

neste espaço urbano as relações sociais, culturais e de consumo (MUNFORD, 

1982). 

Sorj (2001) afirma que os sociólogos vêem a sociedade de consumo atrelada 

a um nível de crescimento do capitalismo, a produção em massa, a união das 

classes sócio-econômicas para o consumo de produtos desnecessários e a indústria 

cultural que amplia a comercialização para todos os domínios da vida, o que inclui o 

tempo ocioso e a vida particular. Na sociedade brasileira, existiria uma pré-

disposição ao consumismo, em particular da classe média, que se manifestava na 

dificuldade em guardar dinheiro e na compra precipitada de toda variedade de 

lançamentos. Os seguintes fatores que fortaleceriam este consumismo: 

 - O hedonismo na cultura brasileira, focada para o presente, relação eletiva 

com a ideologia do consumo; 

- A inflação, incerteza sobre o valor futuro do dinheiro guardado; 
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- Mobilidade social e a constituição da classe média brasileira nos anos 70, no 

contexto de uma cultura consumista (capitalismo). 

- As sociedades careciam de outras formas de expressão cultural, social ou 

estética, ligadas a o consumo. 

- As horas que se passavam diante da televisão, um dos índices mais altos do 

mundo, implicando uma exposição direta à publicidade, muitas vezes em forma 

subliminar, e influência da televisão na geração de conteúdo, como as novelas, um 

fenômeno de identificação coletiva em que os pobres podem entrar no mundo de 

consumo dos ricos. 

O consumidor fez surgir um novo saber: o da propaganda e do marketing, o 

especialista nessa área, profissional que comanda um dos setores mais importantes 

da economia, analisa a relação mais complexa e interativa entre produtores e 

consumidores (SORJ, 2001). 

 

O consumo está ligado às condições básicas de vida e às possibilidades 
proporcionadas pela tecnologia, como o acesso a bens de consumo, uma 
condição de sociabilidade e bem-estar básico, exemplo: o acesso a uma 
geladeira, telefone, computador, Internet, ao automóvel, etc. A existência 
desses bens que se constrói uma dinâmica de diferenciação de produtos e 
de “desperdício planejado”. Complexas são as relações entre as 
“necessidades” de bem-estar e o desperdício associado à lógica da 
diferenciação simbólica, constituem um problema central a ser enfrentado 

pela teoria crítica da sociedade de consumo. (SORJ, 2001). 

 

O homem na sociedade contemporânea estaria atrelado, ao seu 

comportamento de compra, o consumo existe a partir de quatro condições: a 

população consome em níveis superiores aos da subsistência; as trocas dominam a 

produção dos objetos de consumo; o consumir é aceitável e desejável; pessoas 

julgam outras e elas mesmas por seu estilo de vida de consumo (BELK, 2004). O 

papel do homem na sociedade contemporânea estaria atrelado, então, ao seu 

comportamento de compra (apud OLIVEIRA, 2012). 

Para Baudrillard (1995), o processo de consumo é analisado por dois 

aspectos fundamentais: como processo de significação e de comunicação, em que o 

consumo revela-se como um sistema de permuta equivalente a uma linguagem; e 

como processo de classificação e de diferenciação social, em que os objetos/signos 

se ordenam, de acordo com o seu código e com o seu valor dentro de uma 
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hierarquia. O consumo se torna objeto de análise estratégica que determina o seu 

peso específico na distribuição dos valores sociais com a implicação de outros 

significantes sociais: saber, poder, cultura. 

O standing ‘’prestígio social’’, avalia os seus bens, depois detecta o grau de 

poder, de autoridade e responsabilidade na sociedade, a categoria social atribui aos 

objetos seu estatuto: se é nobre ou não, o equivalente para os objetos dessa 

concepção transcendente é o que se chama de estilo, seria uma forma de 

enaltecimento do indivíduo diferenciando-o do restante da sociedade. Os objetos 

são oferecidos antes de terem sido realmente adquiridos, o seu consumo antecede a 

sua fabricação, as empresas perpetuam a sua produção e o consumidor trabalha a 

fim de poder pagar por aquilo que foi comprado (BAUDRILLARD, 2000). 

 

 

 

2.2 Consumismo 

De acordo com Prandi (2001), “a religião foi passando pouco a pouco para o 

território do indivíduo. E deste para o do consumo, onde se vê agora obrigada a 

seguir as regras do mercado”. Com essa visão, atenta-se para a necessidade do ser 

humano em buscar constantemente atributos simbólicos de mercado para afirmar 

sua crença e sentir-se mais próximo do seu Deus. 

O consumismo não se dá somente pela aquisição de marcas ou imagens que 

podem vir a influenciar nossas escolhas, mas também por estarmos comprando a 

ideia de renovação de valores, obtendo segurança, proteção, felicidade; tal qual 

acontece no âmbito do consumo religioso quando as pessoas idealizam, no caso, 

Jesus como o produto. Ao buscá-lo, na verdade, o homem anseia por salvação, 

cura, prosperidade. O ser humano é movido individualmente por uma sensação de 

poder. 

Frei Betto defende que a fé imprime sentido subjetivo à vida, objetivando-a na 

prática do amor, enquanto um produto cria apenas a ilusória sensação de que, 

graças a ele, temos mais valor aos olhos alheios. O consumismo é a doença da 

baixa auto-estima. Um são Francisco de Assis ou Gandhi não necessitava de 

nenhum artifício para centrar-se em si e descentrar-se nos outros e em Deus.  
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Da religião do consumo não escapa nem o consumo da religião, apresentada 

como um remédio miraculoso, capaz de aliviar dores e angústias, garantir 

prosperidade e alegria. Enquanto isso, Ele tem fome e não lhe dão de comer 

(Mateus 25, 31-40).  

As graças e benefícios não são produtos e sim resultados dos esforos da fé 

de cada frequentador. O produto é a própria prática religiosa, que é “vendida” pelos 

pastores nos templos tal qual espetáculos que se paga para entrar ou lojas em que 

se compra objetos, que são patrocinados pelas instituições religiosas, no caso, a 

IURD. A fé também não é um produto mas sim um sentimento que é um aval, uma 

garantia legitimadora da transação mercantil que vem acompanhada do 

compromisso e dedicação dos fiéis em levar uma vida sóbria, honesta, sem vícios e 

com trabalho (ESTIMA; STORNI, 2004). 

 

 

 

2.3 Igreja Católica 

A igreja católica possui aproximadamente um período de vida de dois mil 

anos, e toda sua doutrina baseia-se no cristianismo e nos ensinamentos de Jesus 

Cristo, no qual a crença relata que ele foi enviado por Deus para ser o seu porta-voz 

para a humanidade e o mundo, e com isso a cada ano que passa os seguidores da 

religião cresce cada vez mais. 

Para JOSIMAR (2012), o Cristianismo possui cerca de 2,135 bilhões de 

adeptos na religião no mundo, onde desse total, 1,1 bilhão são católicos. Com estes 

números e fazendo a comparação em relação às outras religiões, a religião cristã é a 

maior existente no mundo. Porém, sabe-se que o Cristianismo divide-se em diversas 

denominações, nas quais são de forma mais simples, o Catolicismo, Ortodoxismo e 

Protestantismo, esta divisão existe devido as diferentes culturas e formas de 

pensamentos. 

 De acordo com Botelho (2007), nenhuma história relata tanto sobre os 

últimos 2000 anos quanto a da igreja católica. Foi no Vaticano que passaram reis, 

guerras, a arte e alguns dos santos existentes. 
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Em relação à visão que a igreja católica possui sobre o consumo, o Papa 

Francisco, entende que viver em um mundo capitalista que se move constantemente 

pelo lucro financeiro, as pessoas não podem servir aos dois ao mesmo tempo, ou as 

pessoas servem a Deus ou servem ao dinheiro, de modo que sua visão é totalmente 

contra a luxuria e a ostentação praticadas atualmente. Durante uma santa missa o 

Papa Francisco realizou uma homilia em que se posicionou sobre os envolvimentos 

que existem em relação o apego ao dinheiro, que para ele, destrói as pessoas, as 

famílias e a sociedade de todas as formas. Segundo o pontífice, o apego ao dinheiro 

destrói a fraternidade humana, justamente por causar conflitos de interesses 

capitalistas. O Papa ainda complementa os problemas que o dinheiro pode trazer 

em quantidade excessiva na qual está prevista e escrita na bíblia, ele diz que 

existem muitas famílias e lares destruídos pelo apego ao dinheiro. Segundo ele, o 

dinheiro serve para garantir as coisas boas, porém, tudo em excesso é prejudicial. O 

Papa Francisco ainda complementa em seu sermão em relação o apego ao dinheiro, 

utilizando parábolas e passagens da bíblia do evangelho do homem rico, em que o 

dinheiro leva às pessoas a cobiça, e consequentemente sempre possuindo aquele 

pensamento de quero mais, chegando à idolatria, destruindo as relações existentes 

com o próximo, transformando-se assim em um ser-humano que vive e pensa tudo 

em função do dinheiro e para o dinheiro, indo assim sempre na contramão e ao lado 

contrário de Deus nosso pai (REBOLO, 2014). 

Assim o Papa Francisco deixa para os fiéis uma reflexão, principalmente das 

atitudes diárias da vida de cada um, para que possam optar entre servir a Deus ou 

ao dinheiro, sabendo que não poderão escolher ambas as opções ao mesmo tempo, 

pregando que não deixem que o dinheiro tenha maior importância do que Deus na 

vida das pessoas (REBOLO, 2014). 

De acordo com o Papa Francisco, o ideal para a humanidade é sempre 

trabalhar o espírito da caridade e do voluntariado, ajudando o próximo, conforme a 

lei e a bíblia sagrada somos todos iguais e possuímos os mesmos direitos e 

deveres. Aqueles que possuem uma situação financeira mais privilegiada devem 

estender a mão para os que precisam de ajuda, seja ela financeira, ou seja, 

psicológica. O Papa Francisco ainda cita que a hipocrisia das pessoas consagradas 

que professam o voto de pobreza, porém levam suas vidas como ricos, podem 

prejudicar suas almas, prejudicando assim a imagem da igreja. Atualmente com o 

mundo cada vez mais capitalista e individualista, as igrejas possuem certa 
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preocupação em relação ao modo de viver dos fiéis, principalmente quando se trata 

do aspecto relacionado ao consumo. A igreja católica não possui nenhum 

documento ou diretriz em relação a determinados tipos de produtos e serviços a 

serem consumidos, como alimentos e produtos de beleza, entre outros. Porém, a 

religião e os padres orientam seus fiéis de acordo com o comportamento de Jesus 

Cristo, pregando que se divida aquilo que se tem a mais, demonstrando caridade, 

doando e ajudando aquele que não tem. Um exemplo verídico do evangelho 

conhecido por todos é a passagem da multiplicação dos peixes e dos pães, em que 

todos puderam saciar a fome, devido Jesus Cristo haver realizado a multiplicação 

dos pães e dos peixes, podendo assim prosseguir em viajem, a ideia é sempre 

praticar a união e nos ajudar, viver em harmonia com Deus, e apenas com o 

necessário para nossa sobrevivência (CHAGAS, 2013). 

Segundo Filipenses 2:3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, 

mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Esta 

passagem bíblica complementa o que está envolvendo o consumismo de algumas 

pessoas, no qual o consumo deva ser o essencial, seja no aspecto de sobrevivência 

ou por vaidade e de forma alguma para as pessoas se acharem melhores que as 

outras, pois aos olhos de Deus e da igreja, todos são iguais, e tem o mesmo espaço 

na comunidade em que vivem (Filipenses 2-3) 

 Em relação à Doutrina da Igreja católica a questão do ato de consumo 

e suas diversas formas e pensamentos, não cabem aos padres e religiosos 

realizarem uma intervenção direta na vida de seus fiéis, pois a religião acredita que 

cada um, como ser humano e fiel deve ter em sua própria consciência, qual é o seu 

próprio limite do consumismo. Pois caso ao contrário, ou seja, se o consumo for 

realizado de forma excessiva, o dinheiro passa a ser prioridade na vida das pessoas, 

fazendo com que elas se sintam superiores ao próximo e vivam suas vidas sempre 

tirando como base o dinheiro para tomar as decisões.  

 A igreja apenas passa a sua mensagem baseada no evangelho, cabe 

aos fiéis levarem esta vivencia para dentro de suas vidas ou não, tudo vai depender 

de cada um e da forma como enxerga o consumo relacionado com a religião e a fé 

que prega e pratica, onde aos olhos da religião sempre devemos ajudar os que mais 

precisam, como por exemplo, se existem grupos de pessoas que pertencem a um 

grupo mais privilegiado financeiramente, este grupo deve ajudar aqueles outros que 

não possuem a mesma condição, ajudando, por exemplo, com doações de 
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vestuários, alimentos e até mesmo uma palavra de conforto. Baseando-se na Bíblia 

sagrada e em suas respectivas leituras e passagens em relação a nossa vida em 

sociedade, ela relata que todos devem viver com o necessário para a sobrevivência.

 Em relação ao Evangelii Gaudium, o Papa Francisco acredita que o grande 

risco em relação ao consumo atualmente, é de suas enormes opções de oferta, 

considerado por ele, uma tristeza, pois este espírito consumista brota no coração 

das pessoas, fazendo com que elas passem a ser “mesquinhas” demonstrando mais 

interesse pelos bens materiais e desprezando o desígnio que Deus tem para nós. 

Consequentemente as pessoas se fecham para as outras coisas importantes da vida 

e passam a valorizar somente o dinheiro e o consumo, não tendo tanta importância 

o que Deus diz, deixando de se preocuparem com as pessoas ao seu redor, pois 

com o dinheiro elevado o poder é maior que tudo e todos na terra, aumentando 

assim a desigualdade social. 

Atualmente permea-se muito forte a cultura da competitividade, em que os 

mais fortes se sobressaem sobre os mais fracos, tornando cada vez mais visível as 

massas excluídas e marginalizadas por estarem sem trabalho, sem perspectiva e 

sem um ponto de saída para que deixem de fazer parte desta cultura do 

“descartável”.  

Segundo Prandi (1996) o ato de pagar pela religião, é uma experiência 

recente no Brasil. Na tradição católica sempre houve doações, contribuições, 

entretanto, nunca se deu com caráter obrigatório. No neopentecostalismo que se 

observou mais claramente a questão do pagamento obrigatório do dízimo na religião 

e da expansão religiosa financiada por todos os seus adeptos. Não sabemos quanto 

de fato se paga, além do dízimo, porém em muitas igrejas, a maior parte do culto se 

realiza em torno de expedientes constrangedores de arrecadação de ofertas. 

Fica de forma clara, em uma linha do tempo intangível da evolução da 

religião, que os interesses individuais tiveram gradativamente um aumento ao longo 

dos anos, fortalecendo o capitalismo e igrejas que pregam a prosperidade, 

estimulando o consumo e doações para que seus “fiéis” tenham o retorno de Deus, 

pela oferta dada a elas. 

O dízimo também pode ser encarado como uma forma de consumo, na qual o 

fiél ao contribuir com algum valor espera também que haja um retorno espiritual ou 

financeiro, retorno este muitas vezes ilustrado pelos sermões dados pelos líderes 
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religiosos que estimulam e tornam mais explícito esse retorno, exemplificando-o de 

alguma forma tangível. 

2.4 Igrejas Evangélicas 

Para OLSON (2001) a história dos evangélicos teve início na eternidade de 

Deus, Pai e o Espírito Santo. A Igreja e seus fiéis sempre vão se reunir em nome de 

Deus, e assim será por toda a vida, pois os fiéis deixam que Jesus Cristo seja o seu 

corpo, no qual ele é a cabeça. É com base do seio da trindade que no princípio, a 

imagem do homem é criada com base na imagem e semelhança do criador, homens 

e mulheres, ambos são semelhantes aos traços de Deus e com isto foram criados 

para conviverem em intimidade com o Senhor (Biblia Sagrada). 

Como a religião católica, o evangélico também tem como base de vivencia de 

vida a Bíblia sagrada, na qual existem passagens e as palavras de Deus, 

testemunhos de fé para enfrentar as dificuldades presentes no dia-a-dia, além das 

revelações que o próprio Deus manifestou para nós, onde é através dele que 

recebemos a visita do chamado “espírito santo” deixando que ele habite em cada um 

trazendo tranquilidade e paz, então podemos resumir com base na doutrina da 

religião evangélica que Deus está presente em três pessoas, nas quais são: Pai, 

Filho e o Espírito Santo. Falando mais sobre o Espírito Santo, ele ajuda os fiéis 

contra qualquer barreira que possam enfrentar, de modo que com este espírito 

presente, os obstáculos que surgirão irão “cair” um a um, e que o espírito santo 

sempre vai prevalecer contra os ataques dos inimigos, segundo a própria bíblia 

sagrada (OLSON, 2001). 

Segundo dados do ano de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de geografia e 

estatística) no Brasil 22,2% da população são seguidores da religião evangélica e 

64,6% da população seguidores da religião católica, porém pode-se observar um 

aumento da religião evangélica, ganhando cada vez mais adeptos no país, tudo isso 

devido ao seu poder de persuasão que possui dentro da religião, orientando seus 

fiéis a um determinado padrão de comportamento, desde a proibição da utilização 

de determinados modelos de roupa e vestuário, alimentícios até influências culturais. 

De acordo com (LE GOFF, 1995) uma das correntes que surgiu a partir do 

cristianismo, foi o Protestantismo, dividido em três ramificações (Tradicionais 

Pentecostais e os Neopentecostais). 
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As Igrejas Evangélicas Tradicionais são igrejas históricas que tiveram origem 

no início da Reforma Protestante no século XVI. Para compreender a reforma é 

preciso entender Lutero em sua nova teologia. Para Skinner (2000),  

[...] lhe proporcionou o quadro para atacar o tráfico que o papado efetuava 

das indulgências, e todo o conjunto de atitudes sociais, políticas, e 

religiosas, que tinham ficado aos ensinamentos da igreja católica 

(SKINNER, 2000) 

Os tradicionais focam no ensino teológico e trabalho social, não dão 

importância ao uso e costumes como vestimentas, adornos, ou enfeites que 

expressam mensagens bíblicas (SOUZA, 2013). 

Outra vertente da Igreja Evangélica é a Pentecostal. No dia de Pentecostes o 

Espírito Santo desceu, levando os dons espirituais aos discípulos (Atos, 2. 1 a 8), o 

dia de Pentecostes se torna importante na igreja cristã primitiva e o cristianismo 

passa a ser a religião do Império Romano, introduzindo as práticas de culto romano 

a liturgia cristã (SOUZA, 2013). 

O cultivo do Pentecostes retorna em 1906 nos Estados Unidos, na Rua Azusa 

312, Los Angeles Califórnia. O pastor Willian Joseph Seymour que servia nessa 

igreja, segundo a história do movimento Pentecostal, teria sido o primeiro cristão a 

época a receber o batismo do Espírito Santo e dons sobrenaturais (ALMEIDA, 

1995). 

Cada um que se convertia transformava-se em missionário. Gunnar Vingren e 

Daniel Berg, os dois suecos tiveram uma experiência Pentecostal em Chicago, após 

isso, foram para o Brasil, onde fundaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus 

em Belém do Pará, transformando-se no maior movimento pentecostal (SOUZA, 

2013). 

A partir do crescimento da igreja Assembleia de Deus, o movimento 

pentecostal tomou impulso nos anos 50, com grandes campanhas evangelistas que 

se espalharam a outros países, igrejas pentecostais surgiram nos Estados Unidos 

entre 1906-1910. Surge o pentecostalismo brasileiro (FRESTON, 1993). 



 
 

25 

O pentecostalismo no Brasil é entendido como a história de três ondas de 

surgimento de igrejas. A primeira é a década de (1910), nasce a Igreja 

Congregação Cristã Brasileira e a Igreja Assembléia de Deus (1911) [...] A 

segunda onda pentecostal é a partir dos anos 50 e 60, período que o campo 

pentecostal se fragmenta, a sociedade se dinamiza em três grandes grupos, 

surgem às igrejas: Igreja Quadrangular, (1951), Igreja Brasil para Cristo 

(1955), Igreja Deus é Amor (1962) [...] A terceira começa no fim dos anos 

70, e 80. São elas: a Igreja Universal do Reino de Deus (1977) e a Igreja 

Internacional da Graça de Deus (1980) (FRESTON, 1994). 

 As Igrejas Neopentecostais são oriundas do pentecostalismo original ou 

mesmo das igrejas tradicionais. Surgiram na década de 70, e no Brasil os adeptos 

desta religião são conhecidos por Neopentecostais, já nos Estados Unidos como os 

Carismáticos, nome adotado pelo movimento Católico brasileiro (SOUZA, 2013). 

Fazem parte das igrejas Neopentecostais: Igreja Universal do Reino de Deus, 

Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Igreja Apostólica Fonte da Vida, Igreja 

Internacional da Graça de Deus, Igreja Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, 

Igreja Evangélica Cristo Vive, Igreja Ministério Internacional da Restauração, Igreja 

de Nova Vida, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, Igreja Bola de Neve e a Igreja 

Unida (SOUZA, 2013). 

As tradicionais conseguem atrair o público por meio dos trabalhos sociais, 

através das curas, milagres e revelações ocorridas em seus cultos e as 

neopentecostais com os testemunhos de prosperidade divulgados pelas mídias 

utilizando o marketing religioso (SOUZA, 2013). O marketing religioso para Abreu 

(2004),  

[...] É a aplicação do Marketing a organizações religiosas, reconhecidas 

oficialmente, cuja atividade principal é a prática e difusão de um credo, o 

objetivo é o desenvolvimento qualitativo e quantitativo dessas organizações 

(ABREU, 2004). 

As Igrejas Pentecostais afirmam não pertencerem ao mundo, aguardar a volta 

de Jesus Cristo sempre foi sua prioridade. O importante é a salvação das almas dos 

fiéis. Já as igrejas Neopentecostais têm sua prioridade na prosperidade. A 

prosperidade econômica pregada pelos neopentecostais exige contribuições, 

doações (SOUZA, 2013). 
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As igrejas Pentecostais trabalham a evangelização, tendo como prioridade a 

salvação da alma, pois possuem uma doutrina bastante ortodoxa e seus ministérios 

são unificados. O movimento Neopentecostal trabalha a cura divina, a prosperidade 

financeira, sendo de caráter livre na sua doutrina (SOUZA, 2013). 

A Teologia da Prosperidade é um movimento religioso que surgiu na década 

do século XX nos EUA (Estados Unidos), onde aborda que os verdadeiros fiéis e 

devotos a Deus devem estar muito bem financeiramente, em se tratando de saúde 

entre outros aspectos relacionados ao fiel. Falando em outras palavras as pessoas 

devem ostentar bens materiais e conquistas em suas vidas. O seu princípio nasceu 

através da reforma protestante, no século XVI, pelo calvinismo, que pregava o 

sucesso financeiro e econômico e consequentemente o acúmulo de riquezas. 

Esta ideia foi muito bem aceita pelos burgueses daquela época, que estavam 

cada vez mais em prosperidade e crescimento na Europa, foi a partir daí que a 

teologia da prosperidade obteve a sua expansão na religião evangélica cativando 

principalmente os fiéis de baixa renda, assim está teologia foi crescendo cada vez 

mais. 

A recente explosão das denominações neopentecostais no Brasil tem 

chamado a atenção dos estudiosos para essa temática. Prandi (1996), muitas 

igrejas se multiplicam como empresas, num autêntico sistema de “franquias” 

religiosas (apud ESTIMA; STORNI, 2004). 

A igreja Evangélica no decorrer dos anos vem se destacando e ganhando 

cada vez mais o carisma e a o respeito de seus fiéis, assim fidelizando cada vez 

mais a população que frequenta as comunidades evangélicas (SOUZA, 2013). 

A grande ferramenta utilizada pelos pastores para conseguir se destacar 

neste segmento religioso é o seu grande e intenso poder de persuasão que 

possuem. Os pastores escutam as pessoas, e colocam-se em seus lugares com 

relação aos problemas relacionados a suas vidas, assim conquistando confiança dos 

fiéis e deixando uma imagem positiva diante das pessoas na qual procuram as 

igrejas e templos religiosos (TURBAN, 2004). 

As igrejas evangélicas usam em seus cultos músicas, danças, e contato físico 

entre os fiéis, onde as pessoas se abraçam e se dão as mãos, isto é uma forma de 

trabalho terapêutico para quem está em sofrimento com algo na vida, alterando o 

humor das pessoas. É claro que além do poder de persuasão existente, as religiões 

evangélicas possuem outras forças, como o poder econômico e político, onde 
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consequentemente sabem utilizar dos meios de comunicação disponíveis, 

aumentando sua renda e imagem perante todos. Em relação aos produtos 

evangélicos, os fiéis compram e adquirem como forma de se “garantir com Deus” e 

também realizam trabalhos voluntários visando sempre o reino dos céus. Podemos 

dizer então que na religião evangélica há um povo fiel e participativo em todos os 

momentos, sejam eles para comprararem produtos do segmento ou para doarem e 

serem voluntário de algo que necessitam (TURBAN, 2004). 

2.5 Influências Culturais no Comportamento do Consumidor 

De acordo com Solomon, as escolhas de consumo simplesmente não podem 

ser compreendidas sem que seja considerado o contexto cultural em que são feitas: 

a cultura é a “lente” através da qual as pessoas veem os produtos. Ironicamente, os 

efeitos da cultura sobre o comportamento do consumidor são tão poderosos e de tão 

longo alcance que às vezes é difícil entender sua importância. De repente, muitas 

das suposições que tínhamos como certas em relação às roupas que vestimos aos 

alimentos que comemos ou às formas de nos aproximarmos uns dos outros não 

parecem aplicáveis (SOLOMON, 2011). 

Para Peter e Olson (2009), a influência da cultura sobre os consumidores é 

predominante. Porém ela continua sendo de difícil compreensão para os 

profissionais de Marketing. Dezenas de definições acabaram por confundir os 

pesquisadores sobre o que é “cultura” ou sobre a maneira como ela influência os 

consumidores. Sendo que, para ambos, cultura diz respeito aos significados 

compartilhados pela maioria das pessoas em um grupo social. 

Para ambos os autores, fica evidente a influência cultural no comportamento 

do consumidor. Nota-se que a religião representa um fator de grande influência no 

comportamento das pessoas, compreendendo que um grupo social, como o de 

determinada religião interfere na vida dos consumidores quando sua doutrina é 

seguida. A forma como se vestir seus hábitos alimentares entre outros fatores, 

demonstram a ingerência que a religião acaba tendo sobre os consumidores.  

De acordo com Peter e Olson (2009), o grupo de referência compõe-se de 

uma ou mais pessoas, as quais são utilizadas por alguém como ponto de referência 

para desenvolver reações afetivas e cognitivas e de comportamento, podendo ser de 

diferentes tamanhos, tangíveis, intangíveis ou simbólicos. Hoyer e Maclnnis (2012) 
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entende que um grupo de referência trata-se de um conjunto de pessoas com quem 

os indivíduos se comparam para orientação a respeito do desenvolvimento de suas 

próprias opiniões, seu conhecimento e/ou seus comportamentos.  

O comportamento desenvolvido por seguidores de determinadas religiões, 

pode ser descrito como compatível com o de grupos de referência, percebida as 

características similares encontradas entre os participantes de algumas religiões 

como, por exemplo, a busca de conhecimentos para compreender significados de 

símbolos e rituais religiosos, além de buscar a sensação de pertencimento e afeto 

ao grupo religioso pertencente. 

Os grupos de referência e a família são fundamentais na transmissão e/ou 

transferência de significados culturais da sociedade em geral, das subculturas e da 

classe social aos consumidores, como indivíduos (HOYER; MACLNNIS, 2012). 

Assim, os consumidores podem ser afetados desde a transmissão de informações 

úteis para outras pessoas, tais como informações de lojas, produtos, serviços até 

serem influenciados em seu autoconceito, seguindo significados culturais 

desenvolvidos pelos grupos como, crenças, valores, entre demais fatores muitos 

destes encontrados nas doutrinas religiosas, moldando seus hábitos. 

Subculturas são grupos distintos de pessoas em uma sociedade que 

compartilham significados culturais comuns com relação a respostas afetivas e 

cognitivas (respostas emocionais, crenças, valores e objetivos), comportamentos 

(costumes, roteiros e rituais, normas comportamentais) e fatores ambientais 

(condições de vida, localização geográfica, objetos importantes) (PETER; OLSON, 

2009). 

 

2.6 Marketing Religioso 

Segundo Kotler (2000), dentro do Marketing existem os 4 p´s nos quais são: 

produto, preço, praça e promoção, também conhecido como mix de marketing. De 

uma forma geral ele é utilizado para que a organização alcance seus objetivos e 

metas traçadas através de um planejamento estratégico. 

O primeiro ‘’ p’’ é o preço, no qual é o valor em dinheiro cobrado por um 

produto ou serviço prestado, em troca desta quantia paga pelo consumidor, ele 

recebe a qualidade e os benefícios, a variável preço possui grande importância, pois 
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ela que gera rentabilidade e receita para a empresa que em troca deve oferecer a 

melhor qualidade, benefício e garantia dos seus produtos e serviços prestados ao 

consumidor. Dentro da religião o preço está relacionado com o valor que o fiel atribui 

a sua religião, seja financeiro através da ferramenta do dízimo, doações ou valores 

humanos, na crença a qual pertence, e o mesmo vale para os “não cristãos”. 

O segundo “p” é a praça, na qual depois de pago pelo produto ou serviço, ele 

precisa ter um ponto de vendas. Possui extrema importância dentro do mix de 

marketing, pois o consumidor precisa além de pagar pelo produto ou serviço, ter fácil 

acesso a ele. No aspecto religioso, a praça é a localização da igreja, ela deve ser de 

fácil acesso para que o fiel participe das celebrações e atividades em geral ligadas a 

comunidade, normalmente as pessoas frequentam igrejas e templos religiosos 

próximos de suas residências e bairros. 

O terceiro p, é o produto, está relacionado ao conceito de marketing, que é 

algo que vai satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores, podendo ser 

um produto ou um serviço prestado. As organizações devem adotar estratégias 

competitivas em relação a concorrência, como por exemplo, criar seu próprio 

símbolo, nome, assim diferenciando dos demais concorrentes existentes no 

mercado, as empresas em geral possuem diversas linhas de produtos, mas algumas 

possuem seu “carro chefe”, ou seja, o seu produto principal, aquele que é 

considerado a referência da marca. Tratando-se de igrejas o produto é a própria 

religião, a crença, a fé, onde as religiões católica e evangélica possuem maneiras 

diferentes de agir, consequentemente obtendo um diferencial entre seus fiéis no 

estilo de consumo. 

O quarto “p”, é a promoção, na qual é a maneira que são realizadas as 

vendas dos produtos e serviços, como por exemplo, a utilização da publicidade, 

venda pessoal, promoções de vendas, campanhas orientadas, sempre ajustada com 

base no produto e serviço e seu segmento de atuação. O que deve ficar claro é que 

as estratégias que são utilizadas dentro dos 4p´s devem estar sempre alinhadas e 

caminhar em conjunto, visto que a decisão tomada em uma área afeta a outra, por 

exemplo, quando uma organização depende do “p” de preço como ferramenta de 

competitividade primária, os outros aspectos devem estar alinhados para dar o 

suporte necessário.  

A promoção ligada a religião é muito importante, é através dela que se 

conquistam novos fiéis e fideliza os já existentes, é a ferramenta que a igreja usa 
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para mostrar que existe através de ações institucionais. Durante a etapa qualitativa 

deste trabalho e as entrevistas com os líderes religiosos percebe-se que a 

ferramenta mais utilizada para a divulgação da religião e da comunidade em que 

pertencem é o boca-boca onde os fiéis comentam de forma positiva sobre a religião 

para os amigos, familiares, de forma que que gere um valor positivo na imagem das 

pessoas perante a sociedade. Outra forma que é usada são as mídias mais 

tradicionais como o rádio, televisão e jornal, e para acompanhar o mundo atual e a 

tecnologia as igrejas estão adeptas as redes sociais como o Facebook. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Em relação à abordagem de investigação, segundo Malhotra (2001), optou-se pela 

quantitativa, pois ela procura quantificar os dados e aplicá-los em alguma forma da 

análise estatística.  

Quanto ao tipo da pesquisa trata-se de um estudo descritivo, que visa 

compreender a influência e o impacto que a religião apresenta sobre os 

consumidores, traçando perfis que possam corroborar a hipótese de que o nível de 

frequência em que o fiel participa da vida religiosa está diretamente conectado com 

o seu estilo de consumo. Malhotra (2011) defende que a pesquisa descritiva é um 

tipo de pesquisa conclusiva, que possui como principal objetivo a descrição de algo 

– geralmente características ou funções de mercado. A pesquisa descritiva é 

particularmente útil quando as perguntas de pesquisa buscam descrever um 

fenômeno do mercado, como a determinação de frequência de compra, identificação 

dos relacionamentos ou realização de previsões.  

Quanto aos métodos, na etapa preparatória utilizou-se entrevista em 

profundidade com padres e pastores. Posteriormente, para testar a hipótese, 

realizou-se um levamento abordando católicos, evangélicos e pessoas que 

professam não ter religião, sendo que o tratamento dos dados foi realizado com a 

utilização do software estatístico SPSS. 

A caracterização temporal é transversal única que pode ser considerado 

segundo Malhotra (2011), uma fotografia instantânea do mercado tirada em um 

determinado momento.  
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De acordo com Malhotra (2011), a população é o total de todos os elementos 

que compartilham alguns conjuntos comuns de características. Neste sentido, a 

população para este estudo é de pessoas que sejam participantes das religiões 

católica evangélicas na cidade de Curitiba e Região metropolitana. 

Ainda segundo Malhotra (2011), amostra é definida como um subgrupo da 

população. Neste caso a amostra é representada por 362 pessoas das religiões 

católica, evangélica e não cristã, residentes na cidade de Curitiba e Região 

metropolitana. 

Na seleção do método de amostragem optou-se pelo não probabilístico, pois 

de acordo com Malhotra (2012), o método não probabilístico dispende de menor 

custo financeiro, dispõe de menor tempo para a aplicação da pesquisa além de ser 

mais conveniente. 

A técnica escolhida para a amostragem foi por conveniência, definida por 

Malhotra (2011) como o nome indica, ela envolve a obtenção de uma amostra de 

elementos baseada na conveniência do pesquisador. A seleção das unidades de 

amostragem cabe principalmente ao entrevistador e os entrevistados 

frequentemente são selecionados por estarem coincidentemente no lugar e 

momento certos.  

De acordo com o método de coleta de dados, faz-se necessário o uso do 

roteiro de entrevista na etapa preparatória e questionário para o levantamento. 

O processo de coleta de dados foi realizado em duas etapas. A primeira etapa 

se resume na fase qualitativa, que consistiu inicialmente na elaboração do roteiro 

para a realização de entrevistas em profundidade com líderes religiosos (3 padres, 3 

pastores e 1 teólogo), apresentando um tempo médio de 40 minutos para o 

desenvolvimento das entrevistas. 

Na segunda etapa houve a fase quantitativa, em que foi confeccionado o 

questionário com questões fechadas, sendo 17 questões, dentre elas 3 escalas 

(Escala Consumer Style Inventory – CSI; Escala de Discurso; Escala Participação na 

vida religiosa) aplicado 60 questionários na forma impressa nas igrejas católicas 

(Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Igreja Bom Jesus do Cabral) ambas 

localizadas na cidade de Curitiba, entre as datas 19 de outubro de 2014 a 29 de 

outubro de 2014, também realizada a aplicação de 120 questionários impressos nas 

igrejas evangélicas (Igreja Assembleia de Deus; e Igreja Universal do Reino de Deus 
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e na Igreja Comunhão Cristã ABBA) entre os dias 15 de outubro de 2014 a 09 de 

novembro, com o tempo médio de resposta de 7 minutos. 

Na fase quantitativa também foram aplicados questionários via internet, 

utilizando-se das redes sociais Facebook e Whats App além de encaminhamento via 

e-mail. A aplicação da pesquisa ocorreu entre as datas 26 de setembro de 2014 a 07 

de novembro de 2014, sendo que o tempo médio de resposta obtido foi de 5 

minutos. 

No desenvolvimento da pesquisa na fase quantitativa, as questões foram 

elaboradas com o objetivo de identificar o perfil de consumidor dos respondentes, 

utilizando-se a escala Consumer Styles Inventory (CSI) criada pelos americanos 

Sproles e Kendall (1986), replicada em inúmeros países devida ela auxiliar a 

identificar diferentes perfis de consumidor de forma completa, investigando os estilos 

de tomada de decisão dos consumidores, dos evangélicos e católicos, incluindo de 

base a teoria da sociologia do consumo, o comportamento do consumidor, e o 

processo decisório de compra com suas variáveis de influência, tipos de tomada de 

decisão e solução de problemas. Entre as pesquisas realizadas utilizando esta 

escala, está a Avaliação da escala Consumer Style Inventory (CSI) no contexto 

brasileiro, em que teve como foco a investigação do estilo de consumo dos jovens. 

A escala CSI (Consumer Styles Inventory) consiste em medir oito estilos 

fundamentais da tomada de decisão dos consumidores, para este estudo vamos 

medir os estilos dos religiosos e não cristãos, são eles: 

 1. Perfeccionistas e orientados pela busca de alta qualidade 

 2. Cientes do preço justo e do valor do dinheiro 

 3. Orientados pela marca e cientes de que maior preço significa melhor 

qualidade. 

 4. Inovadores e orientados pela moda. 

 5. Hedonistas. 

 6. Habituais. 

 7. Impulsivos. 

 8. Confusos para escolher determinadas marcas. 

O primeiro fator mede o estilo perfeccionista de tomada de decisão e orienta 

por produtos de melhor qualidade, os consumidores perfeccionistas compram de 

forma sistemática, cuidadosa e por comparação. O construto do preço justo 
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identifica a medida que os consumidores valorizam o preço baixo e as liquidações. 

Em compensação, o terceiro fator mede orientação pela marca, aqueles com alto 

escore nesse fator acreditam comprar o melhor pelo preço mais alto e marcas mais 

conhecidas. Já o quarto fator avalia a grandeza do estilo inovador de tomada de 

decisão pelos consumidores, relacionado a busca de novas tendências. O estilo 

hedonista determina o grau que o consumidor considera a atividade de compra algo 

recreativo e divertido. Para o sexto fator se avalia a magnitude da característica de 

possuir lojas e marcas favoritas e de dar preferência a estas e não outras. O estilo 

impulsivo mede o quanto o consumidor costuma comprar de forma impulsiva e sem 

planejamento. A última dimensão, da característica confusa de compra destaca a 

dificuldade de fazer escolhas. 

De acordo com SHIM(1996) os oito estilos são subgrupos classificados em 

três orientações: utilitária, social/conspícua e indesejável. Os dois primeiros estilos, 

perfeccionistas e orientados pela busca de alta qualidade e cientes do preço justo e 

valor do dinheiro exercem a orientação utilitária, o preço e a qualidade são 

enfatizados. Os próximos quatro estilos, orientados pela marca e cientes de que 

maior preço significa melhor qualidade, inovadores e orientados pela moda, 

hedonistas e habituais e leais a determinada marca, representam a orientação por 

motivações sociais e de consumo. Os consumidores com esses estilos buscam 

marcas conhecidas e produtos caros, se enquadram como consumidores que 

consideram as compras como atividade recreativa. Os impulsivos e os confusos 

representam orientações indesejáveis, os compradores podem tomar decisões ruins 

devido a impulsividade ou confusão no ato da compra. 

É importante dizer que não se trata de uma tipologia de estilos de tomada de 

decisão, embora a escala revele um padrão de comportamento e ofereça estilos 

independentes entre si, e suporte a análise de clusters e boa parte da amostra eleja 

um estilo principal e determinante de suas ações, nada impede que sejam 

manifestados múltiplos estilos em determinadas situações de compra. Para Sproles 

e Kendall(1986), a maior parte dos indivíduos se engaja em dois estilos dominantes, 

os quais levam a tomada de decisão. 

O (Consumer Styles Inventory) oferece uma taxonomia de resposta, ou seja, 

este instrumento não é propriamente a classificação de indivíduos em diferentes 

grupos fechados, mas a classificação de ações e padrões de comportamento que 

guiam as pessoas ao se deparar com situações de compra. 
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Devido a validade e a confiabilidade da escala CSI terem sido estabelecidas 

utilizando uma amostra de estudantes norte-americanos, Sproles e Kendall(1986) 

recomendaram a validação do instrumento em outras populações.  

Também foi utilizada a escala intervalar, para medir a frequência com que os 

respondentes realizam atividades religiosas. Com a intensão de medir a participação 

e o discurso religioso, foram propostas duas escalas em que ambas foram validadas 

conforme a análise alpha de cronbach, apresentando valor (sig < 0,05). Segundo 

“Malhotra (2001), a escala intervalar, é a escala que se utilizam números para 

classificar objetos, de tal modo que distâncias numericamente iguais na escala 

representam distâncias iguais na característica que está sendo medida”. Os 

entrevistados devem indicar seu grau de concordância marcando uma das 10 

opções em que 1 seria o menor grau de concordância e 10 seria o grau mais 

elevado de concordância com a variável, além de poderem indicar a opção “não se 

aplica”. Questões com o objetivo de identificar os perfís demográficos da amostra 

também foram utilizados. Segundo Kotler (2000), a segmentação demográfica tem a 

finalidade de quantificação e classificação do consumidor, onde identifica diversas 

características como, por exemplo, idade, gênero, estado civil, número de filhos e 

grau de escolaridade. Porém este tipo de segmentação é um pouco sensível ao se 

tratar do entendimento de todas as variáveis nas quais interferem no processo de 

tomada de decisão por parte do consumidor, não sendo capaz de retratar de 

maneira mais completa.  

As entrevistas foram transcritas e analisadas com a técnica de análise de 

conteúdo, que segundo Malhotra (2012) consiste em um método apropriado quando 

o fenômeno a ser observado é a comunicação, e não um comportamento ou objetos 

físicos define-se como a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto de uma comunicação, incluindo tanto a observação quanto à análise. A 

análise foi realizada tomando por parâmetro os temas abordados nas entrevistas, de 

forma que as informações obtidas foram cruzadas e comparadas para que 

pudéssemos traçar o panorama geral em relação a cada tema, compreendendo a 

visão de cada líder religioso entrevistado.  

Os dados numéricos do levantamento foram analisados através de medidas e 

testes estatísticos (descritiva, bivariada e multivariada). De acordo com Aaker (2001) 

as estatísticas descritivas estão geralmente associadas à distribuição de 

frequências. Foi realizada a análise fatorial exploratória como teste da 
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dimensionalidade das escalas e o teste alpha de cronbach para verificar a 

confiabilidade das dimensões da escala e o resultado obtido foi a validação de todas 

as escalas utilizadas na pesquisa, sendo que não houve a necessidade de rodar a 

analise fatorial exploratória para a escala Consumer Styles Inventory (CSI), devido 

sua validação já ter sido comprovada com a reaplicação dela em vários outros 

estudos, foi realizado apenas o teste de alpha de cronbach e KMO para verificar a 

esfericidade e a confiabilidade das dimensões da escala.   

Também foram realizadas as análises de regressão. Malhotra (2012) defende 

que a análise de regressão é um procedimento poderoso e flexível para análise de 

relações associativas entre uma variável dependente métricae uma ou mais 

variáveis independentes. Ressalva também que embora as variáveis independentes 

possam explicar a variação na variável dependente, não se pode atribuir uma 

relação de causa e efeito. 

 Regressão bivariada é o procedimento de dedução de uma relação 

matemática, em forma de equação, entre uma única variável métrica dependente e 

uma única variável independente ou previsora. 

Foi realizada a análise multivariada, em que a Igreja Evangélica foi dividida 

em clusters (Igreja Evangélica Tradicional; Igreja Evangélica Pentecostal e Igreja 

Evangélica Neopentecostal) e assim, foram verificadas as médias, desvio padrão e 

significância das variáveis utilizadas na escala CSI. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises realizadas com os dados 

obtidos nas fases qualitativa e quantitativa que compreendem a pesquisa. Foi 

realizada na fase qualitativa, a análise descritiva utilizando o método de análise de 

conteúdo. Em seguida, na fase quantitativa, são apresentados os resultados obtidos 

nas análises: análise fatorial exploratória; alpha de cronbach da escala CSI; análise 

fatorial exploratória da participação; análise fatorial da escala de discurso; 

comparação das médias encontradas na escala CSI entre as religiões católica, 

evangélica e não cristã; comparação das médias obtidas na escala CSI em relação 

aos clusters da igreja evangélica (Igreja evangélica Tradicional, Igreja Evangélica 

Pentecostal e Igreja Evangélica Neopentecostal); e as regressões 
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(participação>discurso; participação>estilo de consumo; discurso>estilo de 

consumo). 

 

4.1  Entrevistas com Líderes Religiosos 

Em relação a identificação de quais são os perfis dos fiéis, os padres,  

pastores e o teólogo entrevistado, obtiveram a mesma resposta, em que o perfil dos 

fiéis é totalmente variado, desde famílias, crianças, jovens, estudantes e pessoas de 

classes sociais mais baixas, profissionais liberais, médicos, advogados, até aqueles 

que possuem uma condição financeira mais privilegiada dentro da sociedade, tendo 

uma maior propensão na participação dos fiéis que residem próximos as igrejas em 

que os líderes religiosos foram entrevistados, sendo assim, regiões de classe mais 

alta, tendem a ter seu maior público, pessoas de maior renda.  

Outro aspecto é a diretriz da igreja em relação ao estilo de consumo, ambos 

os líderes religiosos partilham da mesma ideia e visão, mas divergem em opinião, 

para os padres das igrejas Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santuário 

Mariano Schoenstatt e Paróquia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná não 

existe nada e nenhum documento proibindo os fiéis de consumirem. Eles acreditam 

que o consumo deve ser realizado de uma forma saudável, sem ser desenfreado, 

deve-se consumir o essencial para a nossa sobrevivência, já que o consumo faz 

parte de nossas vidas como seres humanos e dependemos dele para a 

sobrevivência. Os evangélicos das igrejas Comunhão Cristã ABBA, Assembleia de 

Deus e Igreja Universal do Reino de Deus, não se preocupam com o consumo, 

acreditam que o fiel consome por ter atingido um patamar social fruto de seus 

esforços e uma longa jornada com objetivos alcançados como a prosperidade, já o 

teólogo relata que o consumo atinge todos, não há como fugir, e nem precisa ter 

uma religião para as armadilhas mundanas do capitalismo, também citado pelo 

pastor Elísio Freitas da Igreja Universal do Reino de Deus, como uma forma 

sedutora de se envolver esquecendo sua igreja, seus compromissos com a obra e 

com as contas do final de mês, alegando falta de tempo para assim desfrutar das 

ditas armadilhas mundanas. Ainda sobre consumo, dentro do evangelho, todos os 

entrevistados disseram de uma forma diferente a mesma coisa, existem sim 

passagens na bíblia que relatam o consumo. O padre Celso da Paróquia Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro nos relatou uma passagem bíblica na qual diz: “não 
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devemos nos preocupar com a beleza externa, mais sim com a nossa beleza 

interna”. 

Questionamos os pastores e o teólogo em relação a suas considerações em 

relação ao consumo da igreja católica. Os pastores das igrejas Universal do Reino 

de Deus (pastor Elísio Freitas) e da igreja Assembleia de Deus (pastor Douglas 

Rodrigues dos Santos) concordaram que historicamente o consumo predominou 

sobre os católicos, relatam que a igreja católica possui sua riqueza, desde a 

antiguidade, em que Roma foi construída em cima de ouro, e que antigamente 

somente os católicos eram ricos, e que atualmente isto está mudado. O pastor da 

Igreja Comunhão Cristã ABBA relata outra visão, hoje existe evangélico rico e 

católico pobre independente da história, ou vive versa, já na visão do teólogo 

Professor José André de Azevedo, todos, independentemente da religião são 

atingidos pelo marketing e produtos em toda sociedade. 

Sobre a relação com que a igreja faz para atrair novos fiéis, ambas as 

religiões, evangélica e católica utilizam algumas ferramentas iguais, porém as 

estratégias são diferentes. Como eles mesmos citaram as redes sociais, o padre 

Celso faz uso do aplicativo “Whats App”, e também são usados os mais tradicionais, 

como rádio, televisão, jornal impresso, e o próprio boca-a-boca, que os fiéis 

propagam a igreja para demais pessoas como familiares, por exemplo, que falam 

bem do padre e do pastor, assim gerando uma imagem positiva perante todos. 

Entrando na parte de produtos vendidos em cada religião, tanto na religião 

evangélica quanto católica existem muitos produtos que são comercializados, dentre 

eles, discos, velas, terços, quadros, camisetas, chaveiros, entre outros artigos. 

Muitos fiéis adquirem esses produtos por vários aspectos como “proteção divina”, 

como o resultado da pesquisa qualitativa identificou. Também foi notado como um 

dos motivos do consumo de itens religiosos, pessoas que compram para presentear 

alguém, sempre lembrando que por trás de um simples produto, existe todo um 

valor, não se trata de apenas uma compra qualquer. 

Em relação à forma como é feito o marketing religioso, as religiões católicas e 

evangélicas usam as ferramentas de marketing e promovem o que chamam de 

marketing institucional, e contam com os fiéis, que fazem a boca-a-boca, e 

participam na realização de novos produtos através de ideias inovadoras que trazem 

aos líderes da igreja.  Segundo o padre Marcelo Almeida, do Santuário Tabor 

Magnificat-Santuário Mariano de Schoenstatt, existem alguns padres que estudam 
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marketing, com o objetivo de conhecer melhor esse mercado, indo aos congressos 

que existem na área do marketing. Segundo o pastor da comunhão cristã ABBA, 

devemos tomar um certo cuidado ao trabalhar o marketing, pois o foco é sempre 

divulgar a imagem de Jesus Cristo e não somente a igreja.  

Na visão do teólogo André,   

“O marketing religioso..é um objeto, uma imagem de um santo, de um 
padroeiro, é uma água benta, é não sei o que, uma fitinha do Senhor do 
Bonfim, olha isso daqui vai te proteger, vai te fazer feliz, etc., sempre é essa 
mensagem, que tá por trás, é sempre o desejo de felicidade, ligado, 

acoplado a uma manifestação concreta, um objeto do religioso”. 

Ainda em relação aos produtos religiosos e o fato que fazem estas pessoas 

consumirem artigos religiosos, na visão dos padres e pastores a motivação que lava 

os fiéis a consumirem é a fé que eles possuem, o fato de presentear alguém. Já 

para o pastor da Comunhão Cristã Abba é uma forma de fazer divulgação da Igreja 

e da religião. 

“É como eu falei ainda pouco, muitos compram para divulgar né, estar 
divulgando uma mensagem, um texto bíblico, uma camiseta, um chaveiro é 
uma capa de bíblia né que tem, a logo da igreja, da denominação que a 

pessoa pertence e tudo é uma forma de divulgação né”. 

Para o teólogo André, a oferta por produtos neste segmento religioso está 

cada vez maior,  

“então coloque ai, rosários, terços, imagens, quadros, água benta, são 
vários, fitas né, escapulários, camisetas, né hoje a grife religiosa tá na moda 
né, você percebe grifes religiosas, percebe joias religiosas, existe inclusive, 
mais ai na tradição mais evangélica né, lojas de roupa, pra evangélicos né, 
porque tem um estilo próprio de se vestir, né, eu já vi salões de beleza 
voltados pro mundo evangélico que tem lá um estereótipo de beleza, que é 
um pouco diferenciado, então todos os processos vão sendo elaborados a 

partir disso né”. 

A relação com que a pessoa participa das atividades propostas pela igreja 

impacta em seu estilo de consumo, ou seja, para os padres e pastores quanto mais 

o fiél participa das missas e cultos, mais ele consome produtos religiosos, pois é 

uma maneira de ficar mais próximo de Deus e se sentir seguro. Existem as lojas das 

igrejas, em que durante as celebrações e cultos são divulgados os produtos, 

algumas novidades, fazendo com que o fiel acabe passando no final e adquirindo 

algo por inúmeras motivações, como presentear alguém ou pela proteção divina que 

ele incorpora naquele item religioso. O pastor da comunhão cristã Abba diz: “Então 
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quanto mais participativo for o fiel, com certeza maior o consumo”. Os fiéis acabam 

consumindo em maior quantidade pelo fato de estarem muito tempo dentro deste 

meio religioso, por exemplo, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 

localizada no bairro Alto da Glória em Curitiba/PR, todas as quartas-feiras são 

realizadas novenas entre os períodos de manhã e noite, onde chegam a passar um 

número elevado de fiéis.  O padre Celso da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro nos diz,  

“Eu vejo que uma pessoa que o tempo todo ela está mais voltada às coisas 
da religião ela vai consumir aquilo que a religião coloca pra ela, então, por 
exemplo, aos finais de semana, ao invés dela ir de repente pra uma balada 

ela falou opa eu vou num retiro e vou gastar com o retiro”. 

Em relação à divulgação das mídias, como rádio e televisão, para ambas as 

religiões o papel é o mesmo, realizar a divulgação da religião e de seus produtos, 

existem muitos programas na televisão com grade religiosa. As músicas religiosas 

também são uma ferramenta para divulgação, principalmente em momentos difíceis 

que algum fiél esteja passando. 

O padre Marcelo nos diz, 

“Queira ou não todo mundo escuta um rádio, todo mundo acaba abrindo 
uma internet, todo mundo assiste uma TV, esses produtos estão por ai, e de 
repente os produtos eles chamam a atenção né e isso faz com que as 

pessoas com certeza acabem consumindo mais os produtos religiosos”. 

Na visão do teólogo André as mídias representam uma excelente ferramenta 

e possuem um poder de convencimento diante os fiéis,  

“Basta a gente, por exemplo. Nosso caso, em algumas mídias católicas, 
algumas TV’S católicas, basta você ligar na Rede Vida, Canção Nova, Tv 
Aparecida, Século Vinte e Um, sempre haverá oferta de produtos dizendo:” 
olha você, uma oferta imperdível como essa água aqui, benta, que veio do 
rio jordão, você vai tá protegido de todos os males contra o demônio.” A 
gente sabe que é meio dúbioso esse argumento né, mas quando eu ouço 
lá, criou em mim a necessidade de me proteger, e eu vou lá adquirir esse 

produto.” 

Em relação as igrejas atribuir algumas orientações aos seus fiéis em relação 

às quais produtos consumirem, seja esta orientação para qualquer finalidade, os 

padres e os pastores compartilham da mesma opinião. Eles enfatizam que é apenas 

uma orientação para que o fiel tome cuidado com excessos, seja em relação a 

vaidade ou qualquer outro estilo de consumo, os fiéis devem ter consciência e um 
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limite em relação a ele. Para o padre Celso, as pessoas devem estar mais 

preocupadas com sua beleza interna do que externa. 

A mesma orientação é realizada pelas igrejas em relação a eventos culturais. 

Os fiéis são livres para frequentarem a eventos que não tem apenas o cunho 

religioso, porém devem evitar algo que contradiga os princípios da igreja e de Deus. 

Os fiéis devem ter a consciência do conteúdo que estão vendo, as pessoas podem ir 

aos shows e eventos, por exemplo, de música sertaneja, porém com certo cuidado 

em relação ao conteúdo se não é contraditório a igreja e ao evangelho. 

Ainda se referindo aos eventos religiosos, o impacto que eles causam na vida 

do fiél, é positivo em todos os aspectos segundo os padres e pastores entrevistados. 

As pessoas nessas feiras cristãs, renovam sua fé, passando por experiências. A 

igreja católica é responsável pelo evento Jornada Mundial da Juventude, que 

mobiliza muitas jovens no Brasil a vivenciarem experiências de religiosidade em 

suas vidas, podendo assim aplicar em seu dia-a-dia. A religião evangélica também 

proporciona feiras de grande impacto na vida e na fé do fiél, como a realização da 

FIC (Feira Internacional Cristã), que é uma oportunidade para o público e mercado 

terem acesso as novidades dos produtos e serviços voltados ao público evangélico. 

Quanto as estratégias que as igrejas católica e evangélica possuem para 

conviver com o mundo capitalista, elas não possuem nenhum tipo de interesse em 

“competir” com outras opções que se apresentam aos fiéis, como um shopping 

center, porem, possuem estratégias de em um final de semana proporcionar 

diversos horários de celebrações desde o período diurno até o noturno, justamente 

para que todos tenham a oportunidade de irem a uma celebração no horário que 

mais se adéqua a sua rotina, restando tempo para seu lazer. Os líderes religiosos 

sejam padres e pastores, sempre estão aconselhando os seus fiéis para que não 

consumam de uma maneira exagerada se apegando nos bens materiais e 

esquecendo-se da força maior que é Deus. 

Para o teólogo professor José André de Azevedo (2014), não estão corretas 

as estratégias utilizadas na igreja católica para atrair os jovens, pois ele acredita que 

para atrair a juventude os padres utilizam uma linguagem jovem sem ser jovem, 

exemplificando com a existência de um determinado padre que se veste de 

“cowboy” para realizar a chamada “missa sertaneja”, que para ele essa estratégia 

utilizada não é muito convincente. Dentro das igrejas católica e evangélica há uma 

preocupação muito grande com a juventude, por isso eles possuem grupos de 
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jovens, espaço de oração. Uma das ações realizadas pela igreja evangélica para 

atrair os jovens, é a utilização de eventos musicais, em que o jovem que possui 

algum talento musical ele pode tocar no culto. De uma forma geral, eles fazem com 

que os jovens se sintam parte da igreja, se sintam bem na casa de Deus, de certa 

maneira muitas vezes livrando do caminho “errado”. 

A experiência é um fator muito relevante, principalmente tratando-se de fé e 

crença. O teólogo professor José André de Azevedo (2014), entende que a igreja 

católica oferece experiências por diversos mecanismos, como por exemplo, através 

do silencio, oração, cantos, imagens e entre outros meios. Dentro da igreja 

evangélica a experiência é feita através de testemunhos de vida e graças 

alcançadas, os fiéis se espelham em seus líderes religiosos, em relação à 

experiência de fé e de vida. Eles querem sempre estar aumentando mais sua fé e 

experiência com Deus e assim seguem os ensinamentos de seus líderes. 

O aspecto financeiro é de grande importância para a sobrevivência da igreja, 

e quanto às estratégias e formas de arrecadação, cada igreja possui seu método de 

arrecadação. A religião católica possui a cultura do dízimo, no qual o fiél paga um 

determinado valor por mês, seja ele superior ou inferior os 10% de sua renda mensal 

citados na bíblia sagrada. A oferta, que é o depósito de uma quantia em dinheiro 

durante a celebração, em que é passada uma “caixinha” no momento da oferenda, e 

os fiéis contribuem opcionalmente com a quantia que desejar, e em alguns 

momentos também existem campanhas de arrecadação para realizar determinado 

projeto relacionado à igreja, como por exemplo, arrumar o piso ou realizar alguma 

reforma. No caso do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e do Santuário 

Schoenstatt, existem as lojas de artigos religiosos. 

A religião evangélica também prega a contribuição do dízimo, em alguns 

casos, existem fiéis que pagam até mais que os 10%. Os pastores enfatizam que o 

dízimo é bíblico e os fiéis devem ter consciência sobre a sua participação na 

contribuição. 

O teólogo professor José André de Azevedo (2014), entende que a influência 

da religião na vida dos fiéis, vem desde a época da colonização do Brasil por 

Portugal, em que o país foi construído a partir de uma estrutura religiosa. Ele 

acredita que todos nós devemos muito as igrejas e ao Brasil, e que o país está 

permeado de valores cristãos. Para ambas as religiões, católica e evangélica, a 



 
 

42 

avaliação da religião é totalmente satisfatória, como o pastor da comunhão cristã 

ABBA nos diz: “a religião queira ou não, ainda é a maior influência na sociedade.” 

O padre Marcelo relata que os dados do IBGE também servem como base 

para analisar o trabalho que vem sendo feito, e acaba dando uma direção pra igreja, 

pois ele entende que a religião influencia e o fato importante é saber de que maneira 

a igreja deve influenciar. 

Em relação às finanças pessoais dos fiéis ambos os líderes religiosos 

entrevistados concordam que é como o consumo, cada um deve ter consciência dos 

seus atos, saber qual é o seu limite, o dinheiro deve ser empregado de maneira 

correta, cumprindo com as obrigações dentro da sociedade, dentro da família e 

dentro da igreja, com Deus. 

 

 

4.2 Discussões dos Resultados 

Em relação ao perfil dos fiéis da religião católica e evangélica, os líderes 

religiosos obtiveram a mesma percepção dos fiéis, em que nas missas e cultos há 

participação desde o público infantil, os jovens às pessoas com diferentes classes 

sociais. Os líderes religiosos também compartilham da mesma ideia e visão porem, 

divergem em opinião na questão do consumo. As igrejas não interferem na vida dos 

fiéis, que devem compreender, segundo eles o seu limite quanto ao consumo e 

consumismo, devendo consumir de maneira saudável, pois o consumo é benéfico, 

diferente do consumismo que para eles é algo maléfico.  

O dízimo está presente em ambas às religiões, os pastores enfatizam que ele 

é bíblico, e alguns fiéis pagam 10% ou mais de sua renda para a igreja, e acredita 

que ele faça a sua parte, conforme os ensinamentos e doutrina pregadas por sua 

religião. Já os católicos, além do dízimo para aqueles que pagam, ainda contribuem 

para o ofertório realizado durante a celebração tradicional de suas missas. Hoje a 

igreja conta com lojas de artigos religiosos para propagar a religião e 

consequentemente obter lucro perante as vendas. 

Ambas as religiões apresentam formas diferenciadas para atrair os seus fiéis, 

contudo, o poder de persuasão vindo da religião evangélica se mostra mais 

impactante em relação ao discurso apresentado na religião católica, tornando-se 
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assim mais efetivo na fidelização e no aumento de novos fíéis, conforme 

informações obtidas nas entrevistas e em caráter informal - não constando na 

pesquisa, a observação participativa realizada pelos autores do presente trabalho, 

nos cultos da Igreja Evangélica Bola de Neve e Igreja Universal do Reino de Deus. 

 

 

4.3 Conclusão da Análise das Entrevistas 

Nota-se que os líderes religiosos, padres, pastores e o teólogo enfatizam que 

o dízimo é bíblico e não uma imposição obrigatória da igreja, para eles o consumo 

racional é benéfico e o consumismo é uma armadilha mundana, já o perfíl dos fiéis 

varia em faixa etária, classe social, etnia, dependendo da denominação religiosa em 

que participam, sendo que o perfil dos fiéis de cada igreja está diretamente ligado a 

região em que a igreja situa-se, ou seja, se ela está em uma área de classe mais 

elevada, existe uma maior predisposição a ter uma maior participação do público 

com maior poder aquisitivo que reside próximo a igreja. Ambas as religiões utilizam 

recursos e ferramentas do marketing para divulgar, atrair ou fidelizar os participantes 

de suas religiões, desde o marketing boca-a-boca até a utilização de mídias como 

TV, rádio, jornal impresso e redes sociais. Os praticantes da religião evangélica, 

apresentam uma grande participação na vida religiosa em relação aos católicos e os 

não cristãos, dispondo de seu tempo para atividades como grupo de jovens, cultos, 

viagens, ou seja, um estilo de consumo influenciado pela religião praticada. 

Dentro da religião evangélica encontra-se a possibilidade de haver uma 

consultoria por parte dos líderes religiosos para que seus fiéis possam melhor 

administrar suas finanças pessoais, porem na religião católica não se menciona 

qualquer diretriz em relação a como se deva administrar os recursos financeiros dos 

fiéis, apenas enfatiza para que seus fiéis consumam apenas o essencial para sua 

subsistência, cientes de que o consumo é algo presente na vida dos fiéis. 

Outro aspecto que foi verificado na pesquisa, é que há uma prioridade vinda 

da religião católica a respeito da caridade, ou seja, pessoas que possuem maior 

poder aquisitivo devam ter uma consciência de que outras pessoas têm 

necessidades que elas podem ajudar e não apenas se prenderem a valores 

capitalistas e consumistas, priorizando o ser humano antes do dinheiro. Em relação 
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ao consumo, a igreja evangélica cultiva a teologia da prosperidade, na qual o fiél 

deva transparecer suas conquistas pessoais através de bens materiais, obtidos 

através do fruto árduo do trabalho dessa nova geração evangélica empreendedora, 

indicando assim que suas preces estão sendo ouvidas. 

 

4.4 Análise Descritiva Geral 

Gráfico 1 – Percentual de respondentes por religião 

 

Fonte: Pesquisa (2014) 

 

A amostra do trabalho é representada por um total de 362 respondentes, 

especificadamente sendo composta por 44,5% da amostra baseada em católicos, a 

religião evangélica representa 43,9% e respondentes de outras denominações 

religiosas “não cristãs” (ateu, agnóstico, espírita, umbandista, satanista.) 

configurando 11,6% do total da amostra estudada. Dados representados no Gráfico 

01. 
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Gráfico 2 – Gênero por religião 
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Fonte:Pesquisa (2014) 

 

O gráfico 02 representa a discriminação da amostra entre o gênero e a religião dos 

participantes da pesquisa. Dos respondentes que se disseram católicos, sua maioria 

representada por 87 respondentes são do sexo masculino e 68 do sexo feminino, o 

que compreende respectivamente 24,9% e 19,4% do total de respondentes na 

amostra. Entre os evangélicos também observou-se a maioria dos respondentes 

representantes do sexo masculino, com um total de 97 respondentes, caracterizando 

27,7% da amostra, seguido por 58 respondentes do gênero feminino, 

respectivamente 16,6% da amostra. Em relação aos que se disseram “não cristãos”, 

manteve-se o índice maior de participantes do gênero masculino, representado por 

22 respondentes o que caracteriza 6,3% da amostra e 18 representando o sexo 

feminino respectivamente 5,1% do total da amostra. Apresentando o valor obtido no 

teste qui-quadrado de 0,447. 
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Gráfico 3 – Perfil de Igrejas Evangélicas 
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Fonte: Pesquisa (2014) 

 

No gráfico 3 observa-se a divisão da religião evangélica em clusters. Sendo 

realizada uma subdivisão determinada pelas denominações existentes para 

caracterizar cada perfil de igreja evangélica. Nesta subdivisão os clusters foram 

nomeados conforme o perfil de Igreja Evangélica. Sendo elas: Igreja Evangélica 

Tradicional (Igreja Batista; Igreja Luterana; Igreja Presbiteriana) representante de 

20,3 % dentro da amostra de evangélicos; Igreja Pentecostal (Igreja do Evangelho 

Quadrangular, Igreja Deus é amor, Igreja Congregação Cristã do brasil, Igreja 

Assembleia de deus, Igreja Apostólica fonte da vida, Igreja Adventista do 7 dia) 

representando 39,9% da amostra de evangélicos estudada e a Igreja Neo 

Pentecostal (Igreja Universal do reino de deus, Igreja Internacional da Graça de 

Deus, Igreja Evangélica Cristo vive, Igreja Comunidade Evangélica Sara Nossa 

Terra, Igreja Bola de Neve, Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Igreja Nacional do 

Senhor Jesus Cristo) também representando 39,9% do total de evangélicos 

presentes na amostra. 
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Gráfico 4 – Estado civil por religião 

 

Fonte: Pesquisa (2014) 

 

O gráfico 04 apresenta o cruzamento das informações obtidas entre estado 

civil e a religião do respondente. Observou-se que no público católico representante 

da amostra, sua maioria com 98 respondentes, indicando 27,8% dos católicos 

abordados na pesquisa, são solteiros enquanto que o índice de casados foi de 47 

respondentes, respectivamente 13,3% obtidos dentro da amostra de católicos. Já 

analisando a religião evangélica notou-se a situação inversa, em que a maior parte 

dos respondentes se caracterizou por casados, sendo 83 pessoas, representando 

23,5% da amostra de evangélicos estudada e os solteiros com 54 respondentes 

compondo 15,3% do total de evangélicos participantes da pesquisa. Nos que se 

disseram não cristãos, foi seguido o perfil encontrado entre os católicos, sua maioria 

foi de solteiros, 32 respondentes representando 9,1% e 5 respondentes casados 

compondo 1,4% da amostra de não cristãos estudada na pesquisa. Há diferença 

entre solteiros, casados e viúvos confirmado pelo valor do teste qui-quadrado que 

apontou o valor de 0,000 o que comprova a significância do resultado obtido na 

amostra. 
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Gráfico 5 – Grau de escolaridade por religião 

 

Fonte: Pesquisa (2014) 

 

No gráfico 05 pode-se observar o resultado do cruzamento dos dados entre 

grau de escolaridade e religião. Notou-se que a maioria dos evangélicos tem maior 

nível de escolarização, apontando 21,6% de um total de 152 respondentes com grau 

de escolaridade “Superior Completo”, seguidos dos católicos que em sua maioria 

apresentou 22,7% de um total de 155 respondentes indicando ter o grau de 

escolaridade “Superior Incompleto”, enquanto que os não cristãos apresentaram sua 

maioria com 9,8% de um total de 41 respondentes, com grau de escolaridade 

“Superior Incompleto”. Os menores índices de escolaridade foram encontrados entre 

os católicos, somando entre os níveis “Fundamental Incompleto” e “Ensino médio 

Incompleto”, obteve-se 1,7% dos 155 respondentes, sendo que não houveram 

respondentes da religião evangélica e não cristãos indicando grau de escolaridade 

“Fundamental Incompleto”. 



 
 

49 

Gráfico 6 - Renda por religião 

 

Fonte: Pesquisa (2014) 

 

O gráfico 06 está representando o perfil econômico entre os respondentes de 

cada religião estudada na amostra. A maioria dos católicos, possuem renda entre 4 

aos 8 salários mínimos, representando 20,0% dos 355 respondentes abordados na 

amostra, nota-se também que o menor índice obteve-se na faixa de 1 aos 2 salários 

mínimos, com 2,8% do total de respondentes. Foi percebido também que dentre 

católicos, evangélicos e não cristãos, os católicos são os que apresentam maior 

nível de renda, apresentando 11,3% dos respondentes com recebimentos acima de 

8 salários mínimos mensais.  Os evangélicos em sua maior proporção, ficaram 

situados na faixa de recebimentos entre 4 aos 8 salários mínimos, representando 

31,1% do total da amostra, não havendo nenhum participante da pesquisa que se 

identificou como evangélico, tendo recebimentos abaixo de 1 salário mínimo. Os não 

cristãos também apresentaram perfil parecido ao evangélico, tendo sua maioria 

situada na faixa de recebimentos entre 4 aos 8 salários mínimos, representando 

respectivamente 5,1% do total da amostra estabelecida na pesquisa. Foi confirmada 

a diferença das faixas de renda entre religiões, através do teste qui-quadrado que 

apresentou o valor de significância de 0,000. 
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Gráfico 6 – Religião por município 

 

Fonte: Pesquisa (2014) 

 

No gráfico 07 compreende-se o cruzamento para levantar o número de 

participantes de cada religião por município. Pode-se observar que a maioria dos 

respondentes reside na cidade de Curitiba, totalizando 85,5% da amostra, 

representada por 302 respondentes, sendo que deste total, 41,9% são evangélicos; 

35,4% são católicos e 8,2% representam os não cristãos. A cidade de São José dos 

Pinhais vem em segundo lugar com maior participação na pesquisa, totalizando 

3,1% da amostra, seguido dos municípios de Colombo, Pinhais e Piraquara, 

respectivamente com 9, 8 e 1 respondentes. Em relação aos não cristãos, também 

foi obtido maior número de participantes da pesquisa na cidade de Curitiba, 

representado por 8,2% do total da amostra, com 29 respondentes.  
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Gráfico 08 – Influenciadores para a religião 

 

Fonte: Pesquisa (2014) 

 

O gráfico 08 traz as informações a respeito dos influenciadores que 

motivaram o fiél a participar de sua religião, abordados como possíveis 

influenciadores: família; amigos; ninguém, eu mesmo e outros. As religiões católica e 

evangélica, apresentam uma maior influência vinda da família, com 37,4% dos 

católicos apontando a família como maior influenciador e os evangélicos 24,1%, 

sendo que entre os evangélicos 16,0% disseram participar da religião por conta 

própria. Os não cristãos em sua maioria com 6,0% indicam a opção “ninguém, eu 

mesmo e logo após, apontam a família com 3,7%.  

 
Figura 7 – Busca pela Religião 

 

Fonte: Pesquisa (2014) 
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A figura 12 representa os fatores que levam o fiél a buscar uma religião. Para 

os católicos, o agradecimento foi sua maior motivação de busca pela religião, 

obtendo o percentual de 27,9% seguido pelo pedido de proteção com 18,4%, pedido 

de benção com 16% e 14,5% indicam não terem um motivo específico e 13% 

representam os fiéis que procuram a religião por conforto espiritual. Já o evangélico 

apresenta maior percentual com 22,% para aqueles que não necessitam de um 

motivo específico para buscar a religião, porém como os católicos , a questão do 

agradecimento é bastante forte, opção indicada por  18,1% dos evangélicos 

abordados na pesquisa, também atingiu percentual relevante a opção de pedido de 

benção, apresentando 10,1% dos respondentes, tendo seu menor percentual a 

opção “problemas financeiros” atingindo 0,6% dos evangélicos enquanto que para 

os católicos o menor percentual foi obtido na opção “busca por milagres”. Para os 

não cristãos, em sua maioria não apresentam motivos específicos, representando 

5,3% dos respondentes, ambas as religiões católica, evangélica e não cristã, 

indicaram como um dos principais fatores de busca religiosa, o agradecimento, com 

os não cristãos apresentando um percentual de 4,2%. 

 

Figura 14 - Participação dos Fiéis na contribuição do Dízimo 

 

Fonte: Pesquisa (2014) 

 

Na figura 14 está representado à participação dos fiéis em relação ao dízimo, 

onde existem alternativas de fiéis que não contribuem, os que pagam menos de 

10%, fiéis que pagam 10%, e também existe o caso dos que contribuem com a 

quantia superior a 10% de sua renda mensal. Notou-se então que o maior índice dos 
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que não contribuem são os fiéis da religião católica, onde obteve o maior índice, 109 

fiéis, em seguida os considerados não cristãos, com 35 pessoas, e na sequencia a 

religião evangélica com um valor inferior com apenas 10 fiéis, provando que existe 

uma maior participação neste aspecto por parte dos fiéis. Em relação aos que 

pagam menos de10% de suas rendas, temos a religião católica com 29 fiéis, e em 

sequencia os nãos cristãos com apenas 1 pessoa. Tratando-se dos 10%, os que 

mais pagam são os fiéis da religião evangélica, com um valor representado por 103 

fiéis, logo após na religião católica temos 13 fiéis e em seguida os não cristãos com 

apenas 2 pessoas. Existem também aqueles fiéis que exercem sua relação com o 

dízimo, com um valor acima de 10% de sua renda mensal, e a religião que é mais 

fiel neste aspecto são os fiéis da religião evangélica, com 43 fiéis contribuintes, em 

seguida a religião católica, com 6 fiéis apenas, e por último os não cristãos com 

apenas 1 contribuinte. 

 

 

 

Tabela 01 – Tabela Idade 

Religião  N Média  
Desvio 
padrão 

Mínimo  Máximo 

Católica 73 29,60 11,304 16 59 

Evangélica 14 30,29 11,665 17 53 

Não Cristão 20 25,40 7,570 20 50 

Total 107 28,91 10,801 16 59 

Teste Anova: F=1,328; Sig=0,269 

Fonte: Pesquisa (2014) 

 

 

 A Tabela 01 apresenta a tabela com os dados representando a idade em 

relação a cada religião. Pode-se notar que o não cristão tem a menor média de 

idade, representada por 25 anos, seguido dos católicos com uma média de 29 anos 

e por fim, os evangélicos apresentando uma média de 30 anos de idade. Sendo que 

dentro da amostra obteve-se os valores mínimo e máximo respectivamente 16 e 59 

anos, ambas idades representadas por respondentes da religião católica. Já entre os 

participantes da religião evangélica e não cristão, suas maiores idades foram 53 e 

50 anos, tendo suas menores idades 17 e 20 anos. Foi avaliado o teste como não 

significativo, devido o valor obtido no teste qui-quadrado apresentar o valor de 0,269 

indicando que não há diferença entre as idades. Teste Anova: F=1,328; Sig= 0,269 
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Análise de outliers, missing values e normalidade dos dados: 

a. Quantidade de outliers encontrada nas variáveis foi considerada baixa e 

decidiu-se não retirá-los da amostra; 

b. Não houve casos ausentes; 

c. Limitação: o índice de significância do teste de normalidade de 

Komolgorov Sminorv para todos os índices esteve abaixo de 0,05, 

indicando que os dados não possuem distribuição normal. 

 

4.5 Análise Fatorial 

 

Tabela 02 – Análise fatorial exploratória da escala de discurso    

VARIÁVEIS  Carreg. 

O discurso da missa/culto é importante para o meu dia-a-dia. 0,907 

Minhas atitudes e comportamentos são coerentes com os ensinamentos da Bíblia 0,892 

Pra mim a religião é algo muito importante em minha vida 0,873 

Normalmente pessoas religiosas são mais éticas 0,899 

Concordo com tudo que a minha igreja prega em relação a aspectos morais 0,918 

Normalmente as pessoas com quem convivo sabem da minha opção religiosa 0,766 

Costumo falar sobre religião com as outras pessoas 0,836 

Estou convencido que a minha religião é a única que prega a verdade sobre 
salvação 

0,836 

Variância Explicada 75,198 

KMO 0,936 

Alpha de Cronbach 0,951 

    Fonte: Pesquisa (2014) 

 

A tabela 02 ilustra o resultado da análise fatorial da escala de discurso. As 

variáveis relacionadas ao perfil religioso: o discurso da missa/culto é importante para 

o meu dia-a-dia (0,907), minhas atitudes e comportamentos são coerentes com os 

ensinamentos da bíblia (0,892), pra mim a religião é algo muito importante em minha 

vida (0,873), normalmente pessoas religiosas são mais éticas (0,899), concordo com 

tudo que a minha igreja prega em relação a aspectos morais (0,918), normalmente 
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as pessoas com quem convivo sabem da minha opção religiosa (0,766), costumo 

falar sobre religião com as outras pessoas (0,836) e estou convencido que a minha 

religião é a única que prega a verdade sobre salvação (0,836). Notou-se que o KMO 

representa 0,936, portanto é considerada “ótima”, pois o alpha está entre 0,8 e 0,9 o 

que demonstra a confiabilidade da escala. Na variância explicada (ou variável 

dependente), obteve-se um percentual cumulativo da variância total extraída dos 

fatores da tabela acima, que foi de 75,198, pode através desse número explicar em 

75% a adequação das variáveis utilizadas na escala.   

 

Tabela 03 – Alpha de Cronbach da Escala CSI de Estilo de Consumo. 

 
    

Dimensão Itens 
Alpha de 
Cronbach 

Perfeccionismo 

Adquirir produtos de qualidade muito boa é muito importante 
para mim. 

0,878 

Quando o assunto é comprar produtos, tento comprar o melhor 
ou fazer a escolha perfeita. 

Em geral, eu tento comprar produtos com qualidade superior a 
todos os outros. 

Eu faço um esforço extra para escolher produtos de qualidade 
superior a todos os outros. 

Marca 

As marcas bem conhecidas nacionalmente são as melhores 
para mim. 

0,907 
As marcas mais caras são, geralmente, a minha escolha. 

Quanto maior o preço de um produto, melhor a sua qualidade.  

Boas lojas de departamento e lojas especializadas me oferecem 
os melhores produtos. 

Moda 

Eu geralmente tenho uma ou mais roupas da última moda 
(atual). 

0,917 
Eu mantenho meu guarda-roupas atualizado com as mudanças 

na moda. 

Um estilo fashion e atrativo é muito importante para mim.  

Para obter variedade eu compro em lojas diferentes e escolho 
marcas diferentes. 

Hedonismo 

Comprar é uma atividade prazerosa para mim. 

0,785 
Ir às compras é uma das atividades mais divertidas da minha 

vida. 

O tempo que levo comprando em lojas é bem empregado.  

Eu gosto de comprar só pela diversão. 

Preço 

Eu compro sempre que possível quando os preços são 
promocionais. 

0,695 
Os produtos de preço menor são geralmente a minha escolha. 

Eu busco cuidadosamente gastar o dinheiro da melhor forma 
possível. 

Eu comparo preços para encontrar produtos mais baratos. 

Impulsividade 

Eu deveria planejar minhas compras mais cuidadosamente. 

0,647 

Eu sou impulsivo quando estou comprando. 

Frequentemente faço compras sem cuidado, as quais, mais 
tarde, desejaria não ter feito. 

Eu não gasto muito tempo buscando as melhores ofertas. 

Confusão na Existem tantas marcas para escolher que, frequentemente, me 0,917 
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escolha sinto confuso. 

Às vezes é difícil escolher em quais lojas comprar. 

Quanto mais eu aprendo sobre os produtos, mais difícil fica 
escolher o melhor. 

Todas as informações que recebo, sobre diferentes produtos, 
me deixam confuso. 

Lealdade 

Eu tenho marcas favoritas que compro sempre. 

0,902 

Assim que acho uma marca ou produto de que gosto, eu a(o) 
mantenho como minha(meu) favorita(o). 

Eu vou às mesmas lojas cada vez que vou as compras. 

Eu sou leal a certas marcas e lojas. 

   Fonte: Pesquisa (2014)      

 

 

A tabela 03 ilustra o Alpha de Cronbach da Escala CSI (Consumer Styles 

Inventory) de Estilo de Consumo, em que o valor pode variar desde muito baixo até 

muito alto. Os valores de Alpha de Cronbach são considerados: < 0,30 muito baixa, 

0,30 a 0,60 baixa, 0,60 a 0,75 moderada, 0,75 a 0,90 alta e valor supeior a 0,90 

muito alta. O Alplha de Cronbach foi desenvolvido para testar a confiabilidade da 

escala CSI (Consumer Styles Inventory). 

 Dentro da dimensão Perfeccionismo temos os itens:  

1 - adquirir produtos de qualidade muito boa é importante para mim. 

2 - Quando o assunto é comprar produtos, tento comprar o melhor ou fazer a 

escolha perfeita. 

3 - Em geral, eu tento comprar produtos com qualidade superior a todos os 

outros. 

4 - Eu faço um esforço extra para escolher produtos de qualidade superior a 

todos os outros. 

Em que apresentou alplha de cronbach0,878, mostrando ser um valor alto e 

significante dentro da escala CSI (Consumer Styles Inventory). 

Na Dimensão Marca temos os itens: 

1 - As marcas bem conhecidas nacionalmente são as melhores para mim. 

2 - As marcas mais caras são, geralmente, a minha escolha. 

3 - Quanto maior o preço de um produto, melhor a sua qualidade. 

4 - Boas lojas de departamento e lojas especializadas me oferecem os 

melhores produtos. 

No qual apresentou alplha de cronbach 0,907, mostrando ser um valor muito 

alto e significante dentro da escada CSI (Consumer Styles Inventory).  

Na dimensão Moda temos os itens: 
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1 - Eu geralmente tenho uma ou mais roupas da última moda (atual). 

2 - Eu mantenho meu guarda-roupas atualizado com as mudanças na moda. 

3 - Um estilo fashion e atrativo é muito importante para mim. 

4 - Para obter variedade eu compro em lojas diferentes e escolho marcas 

diferentes. 

Apresentando apllha de cronbach 0,917, mostrando ser um valor muito alto e 

significante dentro da escala CSI (Consumer Styles Inventory).  

Na dimensão Hedonismo temos os itens: 

1 - Comprar é uma atividade prazerosa para mim. 

2 - Ir às compras é uma das atividades mais divertidas da minha vida. 

3 - O tempo que levo comprando em lojas é bem empregado 

4 -  Eu gosto de comprar só pela diversão. 

Apresentando aplha de cronbach 0,785, mostrando ser um valor alto e 

significante dentro da escala CSI (Consumer Styles Inventory).  

 

Na dimensão Preço temos os itens: 

1 - Eu compro sempre que possível quando os preços são promocionais. 

2 - Os produtos de preço menor são geralmente a minha escolha. 

3 - Eu busco cuidadosamente gastar o dinheiro da melhor forma possível. 

4 - Eu comparo preços para encontrar produtos mais baratos. 

Exprimindo alpha de cronbach 0,695, mostrando ser um valor moderado 

dentro da escala CSI (Consumer Styles Inventory). 

Na dimensão Impulsividade temos os itens: 

1 - Eu deveria planejar minhas compras mais cuidadosamente. 

2 - Eu sou impulsivo quando estou comprando. 

3 - Frequentemente faço compras sem cuidado, as quais, mais tarde, 

desejaria não ter feito. 

4 - Eu não gasto muito tempo buscando as melhores ofertas. 

Aprese sentando alplha de cronbach 0,647, mostrando ser um valor 

moderado dentro da escala CSI (Consumer Styles Inventory).  

Na dimensão Confusão na escolha temos os itens: 

1 - Existem tantas marcas para escolher que, frequentemente, me sinto 

confuso. 

2 - Às vezes é difícil escolher em quais lojas comprar. 
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3 - Quanto mais eu aprendo sobre os produtos, mais difícil fica escolher o 

melhor. 

4 - Todas as informações que recebo, sobre diferentes produtos, me deixam 

confuso. 

Apresentando alpha de cronbach 0,917, mostrando ser um valor muito alto e 

significante dentro da escala CSI (Consumer Styles Inventory).  

Na dimensão Lealdade temos os itens: 

1 -  Eu tenho marcas favoritas que compro sempre. 

2 - Assim que acho uma marca ou produto de que gosto, eu a(o) mantenho 

como minha(meu) favorita(o). 

3 - Eu vou às mesmas lojas cada vez que vou as compras. 

4 - Eu sou leal a certas marcas e lojas. 

Indicando alpha de cronbach 0,902, mostrando ser um valor muito alto e 

significante dentro da escala CSI (Consumer Styles Inventory). 

 

A aplicação da escala CSI (Consumer Styles Inventory) de estilo de consumo 

mostrou-se muito relevante pois através dos valores obtidos no alpha de cronbach 

foram medidas as dimensões e seus respectivos itens (4 itens por dimensão), com 

valores considerados moderados até os muito altos, porém todos significativos e 

relevantes para o objetivo do trabalho. 

 

4.6 Comparação das Médias entre as Religiões em Relação a Escala CSI 

 

Tabela 04 - Escala CSI de Estilo de Consumo entre as Religiões 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig 

PERFECCIONISMO 

Católica 161 8 1,83 

23,542 0,000 Evangélica 159 9,11 1,01 

Não Cristão 42 8,34 1,22 

MARCA 

Católica 161 5,74 2,17 

142,768 0,000 Evangélica 159 9,02 1,39 

Não Cristão 42 6 1,65 

MODA 

Católica 161 5,23 2,51 

126,165 0,000 Evangélica 159 8,81 1,61 

Não Cristão 42 5,14 2,36 

HEDONISMO 

Católica 161 4,38 2,09 

25,904 0,000 Evangélica 159 6,01 1,95 

Não Cristão 42 5,5 2,26 

PRECO Católica 160 6,79 1,75 65,844 0,000 
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Evangélica 159 4,65 1,61 

Não Cristão 42 6,65 2,06 

IMPULSO 

Católica 160 4,7 2,01 

22,354 0,000 Evangélica 159 6,11 1,81 

Não Cristão 42 5,89 2,16 

CONFUSO 

Católica 158 4,81 1,98 

66,508 0,000 Evangélica 159 7,59 2,57 

Não Cristão 42 4,76 2,15 

LEALDADE 

Católica 158 6,29 2,3 

63,001 0,000 Evangélica 159 8,75 1,66 

Não Cristão 42 6,5 2,16 

CSI GERAL 
Católica 161 5,74 1,21 

114,608 0,000 Evangélica 159 7,5 0,91 

Não Cristão 42 6,1 1,01 

Fonte: Pesquisa (2014) 
  

 

Na tabela 04 são apresentadas as médias, desvio padrão e o sig. Pode-se 

notar que a religião evangélica apresentou as maiores médias em todas as 

dimensões, exceto na dimensão preço, que a maior média foi atribuída a religião 

católica, o que indica que o preço é um fator de maior importância na decisão de 

compra para o católico em comparação aos evangélicos e os não cristãos. Já em 

relação as escalas, o perfeccionismo na religião católica a média 8,00, na religião 

evangélica a média 9,11 e os não cristãos obtiveram a média 8,34, identificando que 

para os participantes da religião evangélica procuram consumir produtos de 

qualidade, tentando realizar a compra perfeita, realizando inclusive um maior esforço 

para adquirir produtos com qualidade superior aos demais existentes no mercado. 

Em relação à marca, a religião católica obteve média 5,74, a religião 

evangélica com média 9,02 e o não cristão obtiveram média 6,00, o que indica que 

dentre as religiões estudadas, a religião evangélica tem maior predisposição a 

consumir produtos influenciados pelo poder da marca, indicando que realizam uma 

conecção entre preço alto e qualidade elevada, optando por marcas mais caras. Na 

dimensão moda, a religião católica obteve média de 5,23, a religião evangélica 

apresentou média 8,81 e os não cristãos obtiveram a média 5,14, o que indica uma 

maior disposição dos evangélicos em manterem-se atualizados com as mudanças 

da moda, consumindo lançamentos e mantendo ao menos uma peça relacionada a 

moda atual, diferente dos católicos e não cristão que indicam uma menor 

preocupação com este quesito, indicado pelas menores médias obtidas. Em relação 

a dimensão hedonismo, a religião católica obteve uma média 4,38, na religião 

evangélica a média foi de 6,01 e os não cristãos representaram uma média de 5,50, 
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indicando que tanto para a religião evangélica quanto para os não cristãos, comprar 

é uma questão mais prazerosa que para o católico, afirmação confirmada a partir 

das maiores médias representadas pelas duas religiões.  

Na dimensão preço, a religião católica obteve média de 6,79, na religião 

evangélica a média foi de 4,65 e os não cristãos obtiveram a média foi de 6,65, 

estas maiores médias obtidas entre a religião católica e os não cristãos indicam que 

para ambas o fator preço baixo é mais importante na decisão de compra, optando 

por consumirem produtos em promoção, pesquisando por menores preços, 

gastando cuidadosamente seu dinheiro da melhor forma possível. Na dimensão 

impulso, a religião católica obteve média de 4,70, a religião evangélica obteve média 

de 6,11, o que indica pela média mais elevada, que os fiéis da religião evangélica 

entendem que devem planejar mais cuidadosamente suas compras, devido 

realizarem compras frequentemente por impulso e se arrependerem posteriormente, 

não gastando tempo para encontrar melhores ofertas, fazendo um contraponto com 

os fiéis da religião católica, que se preocupam mais com busca por promoções, 

optando por comparações para encontrarem os menores preços.  

Em relação dimensão confuso, a religião católica obteve média de 4,81, a 

religião evangélica obteve média de 7 e o não cristão obtiveram 4,76, o que indica 

uma maior sensação de confusão na decisão de compra pelos evangélicos. Alguns 

aspectos dessa sensação, estão ligados à quanto mais informações são obtidas a 

respeito de diferentes produtos, mais difícil fica de tomarem a decisão de compra, 

assim como o número elevado de marcas e lojas também causa esta confusão no 

momento da compra. Na dimensão lealdade, a religião católica obteve média de 

6,29, a religião evangélica obteve média de 8,75 e a não cristã obtiveram a média de 

6,50, a média mais elevada encontrada na religião evangélica, demonstra que seus 

fiéis são mais leais a suas marcas favoritas, consumindo-as com maior frequência e 

optando por comprar nas mesmas lojas todas as vezes que vão as compras. Na 

dimensão geral da escala, observou-se que a religião evangélica manteve a maior 

média, atingindo o valor de 7,50, como nas demais dimensões da escala, salvo a 

dimensão preço, com maior média apresentada pela religião católica, que na 

dimensão geral apresentou média 5,74, em relação aos não cristãos a média foi de 

6,10. Resultados que indicam um maior impacto percebido no estilo de consumo por 

parte dos fiéis da religião evangélica. O sig apresentou em todas as dimensões e na 
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dimensão geral da escala, o valor de 0,00 (menor que 0,05) o que indica 

significância em todas as dimensões da escala. 

 

Tabela 05 - Escala de Estilo de Consumo 

  N Média 
Desvio 
padrão 

F Sig 

PERFECCIONISMO 

Evangélica 
Tradicional 

27 8,92 1,05 

1,493 0,229 
Evangélica 
Pentecostal 

53 8,94 1,1 

Evangélica 
Neo 

pentecostal 
53 9,24 0,86 

MARCA 

Evangélica 
Tradicional 

27 8,56 1,67 

4,795 0,01 
Evangélica 
Pentecostal 

53 8,81 1,66 

Evangélica 
Neo 

pentecostal 
53 9,45 0,7 

MODA 

Evangélica 
Tradicional 

27 8,08 2,22 

5,294 0,006 
Evangélica 
Pentecostal 

53 8,63 1,91 

Evangélica 
Neo 

pentecostal 
53 9,29 0,7 

HEDONISMO 

Evangélica 
Tradicional 

27 5,97 1,87 

0,095 0,91 
Evangélica 
Pentecostal 

53 5,92 1,93 

Evangélica 
Neo 

pentecostal 
53 5,79 1,99 

PRECO 

Evangélica 
Tradicional 

27 4,79 2,11 

0,067 0,935 
Evangélica 
Pentecostal 

53 4,65 1,61 

Evangélica 
Neo 

pentecostal 
53 4,7 1,04 

IMPULSO 

Evangélica 
Tradicional 

27 6,73 1,88 

3,873 0,023 
Evangélica 
Pentecostal 

53 5,64 1,95 

Evangélica 
Neo 

pentecostal 
53 5,74 1,43 

CONFUSO 

Evangélica 
Tradicional 

27 7,68 2,48 

0,152 0,859 
Evangélica 
Pentecostal 

53 7,43 2,64 

Evangélica 
Neo 

pentecostal 
53 7,33 2,9 
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LEALDADE 

Evangélica 
Tradicional 

27 8,5 1,61 

2,543 0,083 
Evangélica 
Pentecostal 

53 8,43 2,1 

Evangélica 
Neo 

pentecostal 
53 9,14 1,31 

CSI GERAL 

Evangélica 
Tradicional 

27 7,41 0,94 

1,36 0,26 
Evangélica 
Pentecostal 

53 7,3 1,08 

Evangélica 
Neo 

pentecostal 
53 7,59 0,67 

Fonte: Pesquisa (2014) 

 

  

Na tabela 05 esta representada a comparação entre as igrejas evangélicas 

que foram subdivididas em clusters e nomeadas de acordo com seu perfil, sendo 

utilizadas para caracterizar esta subdivisão as denominações: Evangélica 

Tradicional; Evangélica Pentecostal e Evangélica Neo Pentecostal. 

Na dimensão perfeccionismo, a igreja evangélica neo petencostal possui 

maior média em relação às outras igrejas, sua média é de 9,24, a evangélica 

pentecostal obteve média 8,94 e a evangélica tradicional obteve média 8,92, estas 

médias indicam que para os participantes da religião evangélica neo pentecostal há 

uma maior procura para consumir produtos de qualidade, tentando realizar a compra 

perfeita, realizando inclusive um maior esforço para adquirir produtos com qualidade 

superior aos demais existentes no mercado, contudo, esta afirmação não é valida 

devido o sig não ter apresentando significância, obtendo o índice de 0,229 

(sig>0,05). Na dimensão marca, a igreja evangélica neo petencostal possui maior 

média em relação às outras igrejas, média de 9,45, a igreja pentecostal possui 

média 8,81, e a igreja tradicional média 8,56, indicando que as religiões evangélica 

neo pentecostal e a igreja evangélica pentecostal, ambas tem maior predisposição a 

consumir produtos influenciados pelo poder da marca, indicando que realizam uma 

conecção entre preço alto e qualidade elevada, optando por marcas mais caras, 

conforme as maiores médias indicam, sendo que está dimensão apresentou 

signigicância (sig<0.05). Na dimensão moda, a igreja evangélica neo pentecostal é a 

que apresenta maior média, com o valor de 9,29, a igreja evangélica petencostal 

com média 8,63, e a igreja evangélica tradicional obtiveram média 8,08, o que indica 

uma maior disposição dos evangélicos neo pentecostais em manterem-se 
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atualizados com as mudanças da moda, consumindo lançamentos e mantendo ao 

menos uma peça relacionada a moda atual, as religiões evangélica pentecostal e a 

tradicional apresentaram médias parecidas, porem não houve significância no 

resultado obtido nesta dimensão (sig>0,05). Na dimensão hedonismo a igreja 

evangélica tradicional apresentou as maiores médias, com média 5,97, a igreja 

pentecostal obteve média de 5,92, e a igreja evangélica obteve média 5,79, 

indicando que tanto para a religião evangélica neo pentecostal quanto para a 

evangélica pentecostal, comprar é uma questão mais prazerosa contudo as médias 

entre ambas as religiões foram próximas e não indicaram significância no resultado 

obtido nesta (sig>0,05). Na dimensão preço, a igreja tradicional apresentou a maior 

média, com o valor de 4,79, a igreja neo pentecostal possui média 4,70 e a igreja 

pentecostal média 4,65, sendo que os resultados obtidos sobre esta dimensão não 

foram significativos (sig >0,05). Na dimensão impulso, a igreja evangélica tradicional 

obteve maior média com 6,73, a igreja neo petencostal possui média 5,74, e a 

petencostal média 5,64, não representando significância nos resultados encontrados 

nesta dimensão, indicado pelo sig 0,023 (sig>0,05). Na dimensão confuso, a maior 

média está presente na igreja evangélica tradicional, com o valor de 7,68, a igreja 

petencostal com média 7,43, e a neo petencostal com média 7,33, porem não houve 

significância nos resultados obtidos nesta dimensão devido o sig 0,859 (sig>0,05). 

Na dimensão lealdade, a igreja evangélica neo petencostal apresentou a maior 

média, com 9,14, as igrejas evangélicas tradicionais obtiveram média 8,50, e a 

petencostal média 8,43, dados também não apresentando significância devido o sig 

0,083 (sig>0,05). Na dimensão geral, a maior média obtida foi a da igreja evangélica 

neo petencostal, com média 7,59, as igrejas evangélicas tradicionais obtiveram 

média de 7,41, e a pentencostal obteve 7,30 em sua média, o sig 0,260 não indica 

significância nos resultados obtidos nesta dimensão (sig>0,05).  

 

 

ANÁLISE DO PERFIL RELIGIOSO  
 

Tabela 06 - Escala de participação na vida religiosa 

  N Média 
Desvio 
Padrão 

F Sig 
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Participa das missas e cultos? 

Católica 157 6,76 2,83 

77,579 0,000 Evangélica 155 8,89 1,58 

Não Cristão 26 3,27 2,86 

Costuma fazer orações pessoais? 

Católica 156 8,1 2,16 

34,072 0,000 Evangélica 156 9,04 1,44 

Não Cristão 32 5,81 3,63 

Participa de momentos de oração 
(novenas, correntes de oração, adoração, 

terço). 

Católica 157 6,32 2,99 

66,797 0,000 

Evangélica 156 8,72 1,84 

Não Cristão 29 3,62 2,99 

Participa de eventos festivos 
organizados pela igreja? 

Católica 157 5,71 2,78 

48,624 0,000 Evangélica 157 7,31 1,99 

Não Cristão 29 2,76 2,53 

Participa de viagens organizadas pela 
sua igreja? 

Católica 156 4,03 2,95 

75,504 0,000 Evangélica 155 6,95 2,03 

Não Cristão 27 2,11 2,15 

Costuma assistir programas religiosos 
na TV? 

Católica 158 4,43 2,99 

91,287 0,000 Evangélica 158 7,51 2,18 

Não Cristão 29 1,83 1,98 

Costuma ouvir programas religiosos na 
rádio? 

Católica 157 4,32 3 

90,289 0,000 Evangélica 158 7,6 2,17 

Não Cristão 28 2,18 2,39 

Participa de missões religiosas? 

Católica 156 4,15 3,01 

59,157 0,000 Evangélica 158 6,79 2,16 

Não Cristão 27 2,3 2,37 

Participa de trabalhos voluntários? Católica 158 5,09 2,89 39,207 0,000 
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Evangélica 156 7,08 1,96 

Não Cristão 29 3,45 2,9 

Costuma realizar doações financeiras e 
materiais para sua igreja ou outras 

pessoas? 

Católica 155 5,3 2,93 

36,405 0,000 

Evangélica 158 6,99 2,41 

Não Cristão 31 2,94 2,66 

Costuma ouvir música religiosa? 

Católica 150 5,51 3,1 

105,032 0,000 Evangélica 157 8,83 1,95 

Não Cristão 30 2,6 2,88 

Costuma adquirir produtos religiosos? 

Católica 149 5,15 3,08 

128,252 0,000 Evangélica 155 9,03 2,04 

Não Cristão 30 2,47 2,64 

Costuma ler a bíblia? 

Católica 151 5,01 3,04 

152,301 0,000 Evangélica 150 9,31 1,6 

Não Cristão 30 2,87 3,05 

Fonte: Pesquisa (2014) 

 

A tabela 06 mostra a participação do fiel na vida religiosa. Todas as variáveis 

utilizadas na escala apresentaram significância, com o sig. Obtendo o valor de 0,00. 

Os evangélicos apresentaram as maiores médias em todas as variáveis utilizadas na 

escala, tendo atingido a maior média 9,31 obtida na variável “costuma ler a bíblia?”. 

Na participação em missas e cultos, os evangélicos apresentaram a maior média, 

com o valor de 8,89, seguido pelos católicos com média 6,76 e pelos não cristãos 

que apresentaram a menor média, 3,27. Em relação ao desvio padrão, o quanto 

varia em cada religião, a variável “participa das missas e cultos?”, a religião não 

cristã possui maior desvio padrão com 2,86 em relação à religião evangélica e 

católica, na variável “costuma fazer orações pessoais?”, a religião evangélica possui 

maior desvio padrão com 9,04 em relação à igreja católica e aos não cristãos. Na 

variável “participa de momentos de oração?”, a religião evangélica possui maior 

desvio padrão com 8,72 em relação à religião católica e não cristã, na variável 

“participa de eventos festivos organizados pela igreja?”, a religião evangélica possui 
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maior desvio padrão com 7,31 em relação à igreja católica e não cristã, na variável 

“participa de viagens organizadas pela igreja?”, a religião evangélica possui maior 

desvio padrão com 6,95 em relação à igreja católica e não cristã, na variável 

“costuma assistir programas religiosos na TV?”, a religião evangélica possui maior 

desvio padrão, 7,51 em relação à igreja católica e os nãos cristãos, não tem” 

costuma ouvir programas religiosos na rádio?”, a religião evangélica possui maior 

desvio padrão com 7,60 em relação à igreja católica e os nãos cristãos, na variável 

“participa de missões religiosas?”, a religião evangélica possui maior desvio padrão, 

com 6,79, em relação a igreja católica e aos não cristão. Na variável “participa de 

trabalhos voluntários?”, a religião evangélica possui maior desvio padrão, com 7,08 

em relação a igreja católica e os não cristão, na variável “costuma realizar doações 

financeiras e materiais para sua igreja ou outras pessoas?”, a igreja evangélica 

possui maior desvio padrão, 6,99 em relação a igreja católica e aos não cristão, na 

variável “costuma ouvir música religiosa?”, a igreja evangélica possui maior desvio 

padrão, 8,83 em relação a igreja católica e aos não cristão, na variável “costuma 

adquirir produtos religiosos?”, a religião evangélica possui maior desvio padrão, 9,03 

em relação a religião católica e os não cristão.  

 

Tabela 07 – Escala de Discurso 

  
N Média 

Desvio 
Padrão 

F Sig 

O discurso da missa/culto é 
importante para o meu dia-a-dia. 

Católica 156 6,79 3,12 
128,551 0,000 Evangélica 158 9,42 1,16 

Não Cristão 41 2,93 3,00 
Minhas atitudes e 

comportamentos são coerentes 
com os ensinamentos da Bíblia 

Católica 154 6,26 2,52 
138,891 0,000 Evangélica 158 9,24 1,39 

Não Cristão 41 3,78 2,85 

Pra mim a religião é algo muito 
importante em minha vida 

Católica 156 7,60 2,81 
97,432 0,000 Evangélica 156 9,27 1,23 

Não Cristão 41 3,54 3,52 

Normalmente pessoas religiosas 
são mais éticas 

Católica 155 5,92 3,06 
123,862 0,000 Evangélica 157 8,95 1,83 

Não Cristão 41 2,59 2,54 
Concordo com tudo que a minha 

igreja prega em relação a 
aspectos morais 

Católica 155 5,85 3,12 
121,052 0,000 Evangélica 158 9,06 1,64 

Não Cristão 41 2,78 3,16 
Normalmente as pessoas com 
quem convivo sabem da minha 

opção religiosa 

Católica 155 7,79 2,77 
39,883 0,000 Evangélica 157 9,11 1,52 

Não Cristão 41 5,46 3,48 

Costumo falar sobre religião com 
as outras pessoas 

Católica 155 6,57 3,00 
73,559 0,000 Evangélica 157 9,13 1,63 

Não Cristão 41 4,37 3,43 
Estou convencido que a minha 
religião é a única que prega a 

verdade sobre salvação 

Católica 156 4,73 3,62 
132,989 0,000 Evangélica 158 9,30 2,18 

Não Cristão 41 2,54 3,04 
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Fonte: Pesquisa (2014) 
  

A tabela 07 apresenta o discurso realizado dentro da religião, usada para 

medir o nível de envolvimento com a religião. Em relação a variável “O discurso da 

missa/culto é importante para o meu dia-a-dia”, a religião evangélica apresentou 

uma maior média 9,42, a religião católica com média 6,79 e o não cristão com média 

2,93, indicando que para o fiél da religião evangélica há uma maior importância do 

discurso do seu líder religioso no seu dia-a-dia. Na variável se as atitudes do fiel são 

coerentes com os ensinamentos da bíblia, a religião evangélica possui a média mais 

elevada com 9,24, à religião católica com média de 6,26 e o não cristão com média 

de 3,78. Na variável que indica se a religião é importante na vida do fiel, a igreja 

evangélica possui maior média 9,27, a religião evangélica possui média 7,60 e o não 

cristão, média 3,54. No aspecto que envolve se as pessoas religiosas são mais 

éticas, a religião evangélica possui maior média, 8,95, na religião católica a média foi 

de 5,92 e o não cristão com média 2,59. Na variável se os fiéis concordam com tudo 

o que a igreja prega em relação aos aspectos morais, a maior média presente foi da 

igreja evangélica com 9,06, a religião católica obteve média de 5,85 e o não cristão 

obteve média de 2,78. No item que se refere que normalmente as pessoas que 

quem o fiél convive sabe de sua opção religiosa, a maior média que se obteve foi da 

religião evangélica com 9,11, na religião católica a média foi de 7,79 e o não cristão 

obteve média de 5,46. Na variável se o fiel costuma falar de religião com outras 

pessoas, a maior média que se obteve foi a da religião evangélica com a média de 

9,13, na religião católica a média foi de 6,57, e nos não cristão a média foi de 4,37. 

Na variável que a religião do fiel é a única que prega a verdade sobre salvação, a 

religião que obteve maior média foi a religião evangélica com 9,30, a religião católica 

obteve média 4,73 e os não cristãos obtiveram média 2,54. Na escala de discurso 

foram percebidas as maiores médias apresentadas pela religião evangélica, sendo 

que todas as variáveis da escala foram consideradas significativas com o sig 

apresentando o valor de 0,00 (menor que 0,05), indicando que em todas as variáveis 

há uma maior importância para os fiéis da religião evangélica, desde a importância 

do discurso do culto para o seu dia-a-dia até o convencimento de que a sua religião 

é a única que prega a verdade. 
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4.7 Análise de Regressão 

Tabela 08 -  Regressão: Participação>Discurso 

Religião R R² R² Ajustado B Sig 

Católica 0,785 0,616 0,614 0,811 0,000 

 Evangélica 0,717 0,515 0,512 0,617 0,000 

Não Cristã 0,638 0,407 0,389 0,627 0,000 

Fonte: Pesquisa (2014) 

 

A tabela 08 representa o impacto da participação no discurso, o valor do sig 

de todas as religiões (católica, evangélica e não cristã) é 0,000 mostrando assim que 

são significativos (sig <0,05). Foi confirmado que a religião católica apresenta uma 

maior influência no discurso causada pela participação na religião que as demais 

religiões estudadas, conforme o valor do índice R² Ajustado (0,614) em que esta 

correlação se explica em 60%. Ou seja, os fiéis da religião católica têm uma maior 

predisposição a falar bem da religião com outras pessoas, deixando clara sua opção 

religiosa para todos, além de realizarem uma conecção entre a pessoa religiosa e a 

ética, inferindo que pessoas religiosas são mais éticas que as demais. A religião e o 

discurso das missas são muito importantes para seu dia-a-dia, apontando que seus 

comportamentos condizem com os ensinamentos presentes na bíblia sagrada.  

 

2. Regressão: Impacto da participação no estilo de consumo por religião 

Tabela 09 – Regressão: Participação>Estilo de Consumo 

Religião R R² R² Ajustado B Sig 

Católica 0,143 0,02 0,014 0,075 0,073 

Evangélica 0,399 0,159 0,154 0,233 0,000 

Não Cristã 0,462 0,213 0,189 0,192 0,006 

Fonte: Pesquisa (2014) 

 

A tabela 09 representa a participação com base no estilo de consumo, o sig 

0,073 referente à igreja católica não é significante (sig>0,05), a religião evangélica 

possui significância conforme o valor do sig 0,000 (sig<0,05), em relação aos não 

cristãos o sig 0,006 também indica significância (sig<0,05). Foram notadas maiores 

correlações entre a participação na vida religiosa e o estilo de consumo, na religião 

evangélica e a não cristã, porem apenas o resultado da religião evangélica 
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apresentou significância 0,000 (sig<0,05), indicando que para seus fiéis o discurso 

tem um impacto em seu estilo de consumo. Esta correlação pode ser explicada em 

15%, conforme valor obtido no R² Ajustado (0,154). 

 

Tabela 10 – Regressão: Discurso>Estilo de Consumo 

Religião R R² R² Ajustado B Sig 

Católica 0,26 0,068 0,062 0,128 0,001 

Evangélica 0,423 0,179 0,174 0,287 0,000 

Não Cristã 0,34 0,115 0,093 0,147 0,030 

Fonte: Pesquisa (2014) 

 

A tabela 10 representa o impacto do discurso religioso no estilo de consumo, 

o sig 0,001 referente à igreja católica (sig<0,05) apresenta significância, o mesmo 

acontece com a religião evangélica que possui sig 0,000. Em relação aos não 

cristãos o sig 0,030 também possui significância (sig<0,05). Os resultados obtidos 

comprovam que há correlação de ambas as religiões, em que o discurso impacta no 

estilo de consumo dos fiéis. A maior correlação foi encontrada na religião 

evangélica, que apresentou o índice R² Ajustado (0,174), ou seja, há uma maior 

influênca do discurso sob o estilo de consumo do fiél da religião evangélica em 

comparação com as demais religiões abordadas, indicando que esta correlação se 

explica em 17% entre os fiéis da religião evangélica. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Através deste trabalho e as pesquisas realizadas em suas fases qualitativa e 

quantitativa atingimos os objetivos traçados no ínicio da pesquisa, que se resume na 

comprovação da influência das religiões católica e evangélica no estilo de consumo 

dos fiéis. 

Diante da identificação dos resultados obtidos no desenvolvimento deste 

trabalho, também fica claro o poder que o marketing exerce sob os fiéis, e que desta 

forma a utilização das ferramentas disponíveis por ele, são essenciais para o 

desenvolvimento de uma comunicação efetiva e eficaz tanto para disseminar as 

informações relevates das religiões, quanto para à atração, fidelização e promoção 

de produtos que são oriundos de cada religião.  
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O consumidor fez surgir um novo saber: o da propaganda e do marketing, o 

especialista nessa área, profissional que comanda um dos setores mais importantes 

da economia, analisa a relação mais complexa e interativa entre produtores e 

consumidores (SORJ, 2001). 

Concluímos ao final deste estudo através dos resultados obtidos, que a 

religião evangélica possui maior nível de participação ativa em relação as demais 

religiões abordadas, apresentando influência tanto em relação a participação quanto 

no estilo de consumo. Já a religião católica mostra-se menos participativa conforme 

comprovação percebida através das médias menos elevadas apresentadas na 

análise fatorial exploratória, desde o compromisso com a igreja, como por exemplo, 

a realização do pagamento do dízimo, mostrando um percentual muito baixo em 

comparação aos fiéis evangélicos, até mesmo na questão da fé e devoção. 

A importância da religião para a vida dos fiéis foi analisada através da escala 

de discurso, para comprovar através de dados e afirmações a importância que a 

religião possui na vida dos fies das religiões abordadas. Os carregamentos foram 

considerados altos comprovando a importância e a influência da religião e o seu 

impacto no estilo de consumo na religião evangélica. Dentro do contexto 

mercadológico, os resultados desta pesquisa são extremamente satisfatórios, 

comprovando a influência da religião em relação ao estilo de consumo dos fiéis. 

Através das entrevistas realizadas com os líderes religiosos se manifestam as 

diferenças nos discursos dos padres, pastores e o teólogo, conforme mencionado 

pelos padres nas entrevistas que o consumo é visto como saudável, porém fica um 

alerta para não se tornar algo excessivo, pois ele faz parte da sobrevivência mas 

não se pode deixar virar consumismo, que é algo mundano segundo a igreja católica 

que está preocupada com a sociedade e o capitalismo, esquecendo de realizar atos 

de caridade.  

O consumo na visão dos pastores também deve ser controlado, porém eles 

acreditam na teoria da prosperidade na qual está relacionada o fato que o fiel com o 

suor de seu árduo trabalho e espera por ascensão social, tem por direito consumir 

de maneira saudável, porém não esquecendo as suas obrigações e os 

compromissos com seus negócios e sua religião. Os não cristãos consomem 

independente de religião, em nosso estudo aparecem em uma pequena amostra, 

portanto não podemos afirmar o estilo de consumo com exatidão por limitações da 

analise com ênfase na baixa população apresentada. 
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As limitações enfrentadas neste estudo foi o tamanho da amostra obtida na 

segunda etapa do trabalho, a pesquisa quantitativa, o número de questionários 

aplicados via internet e impressos com os fiéis foram em quantidade reduzida devido 

ao curto tempo e prazo para coleta e análise dos dados. Este trabalho também 

contou com a limitação financeira, a impressão dos questionários para serem 

aplicados com os fiéis nas igrejas possui um custo financeiro elevado, de forma que 

influenciou de forma negativa a impressão dos questionários. 

Para futuros estudos envolvendo o tema influência da religião no estilo de 

consumo, a amostra com um número superior ao abrangido neste estudo obterá 

uma melhor avaliação sobre o tema, e esta pesquisa pode ter um melhor resultado 

se aplicada no Brasil todo. Como contribuição teórica este estudo identificou a 

importância que as religiões imprimem em relação ao estilo de consumo dos fiéis, de 

modo que, ainda existem poucos trabalhos que abrangem esta temática. O 

desenvolvimento das escalas de discurso e a escala de participação na vida 

religiosa, são grandes achados que foram desenvolvidos neste estudo, tornando-as 

boas ferramentas para novos estudos que tratem da temática religião. Ainda sobre 

as escalas, mesmo obtendo valores que indicaram suas variáveis como ótimas, é 

necessário que, seja realizada nova pesquisa para que haja a comprovação e 

validação da utilização desta escala em estudos que englobem o mesmo assunto. O 

mercado religioso em crescente expansão, demanda toda uma atenção devido seu 

potencial financeiro pouco explorado por profissionais de marketing, a fim de 

otimizar não só o principal objetivo da religião que é a propagação do evangelho, 

mais também o lucro monetário que se mostra com grandes possibilidades. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

1. QUAIS SÃO OS PERFIS DOS FIÉIS?   

2. QUAIS SÃO AS DIRETRIZES DA IGREJA EM RELAÇÃO AO CONSUMO?  

3. QUAL A MENSAGEM DO EVANGELHO EM RELAÇÃO AO CONSUMO?  

4. (PASTOR) O QUE VOCÊ ACHA DOS CATÓLICOS SOBRE O CONSUMO E 

A RIQUEZA? 

5. (PADRE) O QUE VOCÊ ACHA DOS EVANGÉLICOS SOBRE O CONSUMO 

E A RIQUEZA?  

6. COMO A IGREJA FAZ A SUA DIVULGAÇÃO PARA ATRAIR OS FIÉIS? 

7. QUAIS SÃO OS TIPOS DE PRODUTOS VENDIDOS EM CADA RELIGIÃO?  

8. COMO É FEITO O MARKETING RELIGIOSO?  

9. O QUE LEVA AS PESSOAS COMPRAREM ESSES PRODUTOS? 

10. A INTENSIDADE COM QUE O FIÉL PARTICIPA, INFLUENCIA NO 

CONSUMO?  

11. QUAL O PAPEL DAS MÍDIAS RADIO/TELEVISÃO? O QUE IMPACTA NO 

ATO DE CONSUMO DAS PESSOAS?  

12. QUAIS SÃO AS ORIENTAÇÕES AOS FIÉIS EM TERMOS DE USO DE 

PRODUTOS DE VAIDADE E BELEZA E ROUPA E PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS?  

13. QUAIS AS ORIENTAÇÕES PARA PRODUTOS CULTURAIS SECULARES: 

SHOW, EVENTOS, MÚSICA E FILME?  

14. QUAL O IMPACTO SOBRE OS EVENTOS RELIGIOSOS NA VIDA DAS 

PESSOAS?  

15. QUAIS SÃO AS ESTRATÉGIAS DA IGREJA PARA CONVIVER COM A 

SOCIEDADE CAPITALISTA, TENDO OUTRAS OPÇÕES?   

16. QUAIS SÃO AS ESTRATÉGIAS DA IGREJA PARA ATRAIR JOVENS 

17.  COMO AS IGREJAS OFERECEM EXPERIÊNCIAS PARA SEUS FIÉIS?  

18. QUAIS SÃO AS ESTRETÉGIAS DE ARRECADAÇÃO? 

19. COMOÉ FEITO A AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO? 

20. COMO OS FIÉIS DEVEM ADMINISTRAR SUAS FINANÇAS PESSOAIS? 
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APÊNDICE B– QUESTIONÁRIO 

Olá, somos alunos de graduação do curso de Marketing da PUCPR e estamos realizando 

esta pesquisa acadêmica para nosso Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

Esta pesquisa tem por objetivo entender melhor o comportamento do consumidor de 

Curitiba e Região Metropolitana. Gostaríamos de pedir sua colaboração para responder as 

perguntas a seguir. Os dados não serão analisados individualmente e o uso desta pesquisa 

tem finalidades estritamente acadêmicas. 

Aponte seu nível de concordância sobre as respectivas afirmações. (Sendo que 1 

representa discordância total e 10 concordância total da afirmação) 

 

 1 - Discordo 
totalmente 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Concordo 
totalmente 

Adquirir produtos de qualidade muito 
boa é muito importante para mim. 

                    

Quando o assunto é comprar produtos, 
tento comprar o melhor ou fazer a 
escolha perfeita. 

                    

Em geral, eu tento comprar produtos 
com qualidade superior a todos os 
outros. 

                    

Eu faço um esforço extra para escolher 
produtos de qualidade superior a todos 
os outros. 

                    

As marcas bem conhecidas 
nacionalmente são as melhores para 
mim. 

                    

As marcas mais caras são, geralmente, 
a minha escolha. 

                    

Quanto maior o preço de um produto, 
melhor a sua qualidade. 

                    

Boas lojas de departamento e lojas 
especializadas me oferecem os 
melhores produtos. 

                    

Eu geralmente tenho uma ou mais 
roupas da última moda (atual). 

                    

Eu mantenho meu guarda-roupas 
atualizado com as mudanças na moda. 

                    

Um estilo fashion e atrativo é muito 
importante para mim. 

                    

Para obter variedade eu compro em 
lojas diferentes e escolho marcas 
diferentes. 

                    

Comprar é uma atividade prazerosa 
para mim. 

                    

Ir às compras é uma das atividades 
mais divertidas da minha vida. 

                    

O tempo que levo comprando em lojas                     
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é bem empregado. 

Eu gosto de comprar só pela diversão.                     

Eu compro sempre que possível 
quando os preços são promocionais. 

                    

Os produtos de preço menor são 
geralmente a minha escolha. 

                    

Eu busco cuidadosamente gastar o 
dinheiro da melhor forma possível. 

                    

Eu comparo preços para encontrar 
produtos mais baratos. 

                    

Eu deveria planejar minhas compras 
mais cuidadosamente. 

                    

Eu sou impulsivo quando estou 
comprando. 

                    

Frequentemente faço compras sem 
cuidado, as quais, mais tarde, desejaria 
não ter feito. 

                    

Eu não gasto muito tempo buscando as 
melhores ofertas. 

                    

Existem tantas marcas para escolher 
que, frequentemente, me sinto confuso. 

                    

Às vezes é difícil escolher em quais 
lojas comprar. 

                    

Quanto mais eu aprendo sobre os 
produtos, mais difícil fica escolher o 
melhor. 

                    

Todas as informações que recebo, 
sobre diferentes produtos, me deixam 
confuso. 

                    

Eu tenho marcas favoritas que compro 
sempre. 

                    

Assim que acho uma marca ou produto 
de que gosto, eu a(o) mantenho como 
minha(meu) favorita(o). 

                    

Eu vou às mesmas lojas cada vez que 
vou as compras. 

                    

Eu sou leal a certas marcas e lojas.                     
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Qual sua religião? 

 Católica 

 Evangélica 

 Outra. Qual? ____________________ 

 

Qual a sua Igreja Evangélica? 

 Adventista do 7º dia 

 Apostólica Fonte da Vida 

 Apostólica Renascer em Cristo 

 Assembleia de Deus 

 Batista 

 Bola de Neve 

 Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra 

 Congregação Crista do Brasil 

 Deus é amor 

 Evangelho Quadrangular 

 Evangélica Cristo Vive 

 Internacional da Graça de Deus 

 Luterana 

 Nacional do Senhor Jesus Cristo 

 Presbiteriana 

 Universal do Reino de Deus 

 Outra. Qual? ____________________ 

 

Aponte com que frequência você realiza as atividades abaixo. Ainda existe a opção "não se 

aplica" caso sua religião não possua o evento citado. 
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 1
- 
N
u
n

c
a 

2
-
N
u
n

c
a 

3 - 
Raram
ente 

4 - 
Raram
ente 

5 - Às 
vezes 

6 - Às 
vezes 

7 - 
Frequente

mente 

8 - 
Frequente

mente 

9 - 
Sempre 

10 - 
Sempre 

Não se 
aplica 

Participa 
das 

missas e 
cultos? 

                      

Costuma 
fazer 

orações 
pessoais? 

                      

Participa 
de 

momentos 
de oração 
(novenas, 
correntes 

de 
oração, 

adoração, 
terço). 

                      

Participa 
de 

eventos 
festivos 

organizad
os pela 
igreja? 

                      

Participa 
de 

viagens 
organizad

as pela 
sua 

igreja? 

                      

Costuma 
assistir 

programa
s 

religiosos 
na TV? 

                      

Costuma 
ouvir 

programa
s 

religiosos 
na rádio? 

                      

Participa 
de 

missões 
religiosas

? 

                      

Participa 
de 

trabalhos 
voluntário

s? 
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Costuma 
realizar 

doações 
financeira

s e 
materiais 
para sua 
igreja ou 
outras 

pessoas? 

                      

Costuma 
ouvir 

música 
religiosa? 

                      

Costuma 
adquirir 

produtos 
religiosos

? 

                      

Costuma 
ler a 

bíblia? 
                      

 

 

Aponte seu grau de concordância com as afirmações abaixo. (Sendo que 1 representa 

discordo totalmente e 10 representa concordo totalmente) 

 1 - 
Discordo 

totalmente 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Concordo 
totalmente 

O discurso da missa/culto é importante para o 
meu dia-a-dia. 

                    

Minhas atitudes e comportamentos são 
coerentes com os ensinamentos da Bíblia 

                    

Pra mim a religião é algo muito importante em 
minha vida 

                    

Normalmente pessoas religiosas são mais 
éticas 

                    

Concordo com tudo que a minha igreja prega 
em relação a aspectos morais 

                    

Normalmente as pessoas com quem convivo 
sabem da minha opção religiosa 

                    

Costumo falar sobre religião com as outras 
pessoas 

                    

Estou convencido que a minha religião é a 
única que prega a verdade sobre salvação 

                    

 

Quem influenciou sua participação em sua religião? 

 Família 

 Amigos 

 Ninguém, eu mesmo 

 Outros. Quem? ____________________ 
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Em que momentos você mais procura sua religiao? 

 Nenhum momento em específico 

 Problemas financeiros 

 Problemas de saúde 

 Agradecimento 

 Busca por milagres 

 Conselhos do líder religioso 

 Buscar conforto espiritual 

 Pedido de proteção 

 Pedido de benção 

 Outro momento. Qual? ____________________ 

 

Você é batizado(a)? 

 Sim 

 Não 

 

Costuma pagar o dízimo? 

 Não 

 Menos de 10% 

 10% 

 Mais de 10% 

 

Qual seu sexo? 

 Masculino 

 Feminino 

 

Qual seu estado civil?  

 Solteiro (a) 

 Casado(a) 

 Divorciado(a) 

 Viúvo (a) 

 

Qual sua idade?___________________ 

 

Qual seu grau de escolaridade? 

 Fundamental Incompleto 

 Fundamental Completo 

 Ensino Médio Incompleto 

 Ensino Médio Completo 

 Superior Incompleto 

 Superior Completo 

 

Qual é sua renda familiar?  

 Abaixo de um salário mínimo 

 R$ 724,00 a R$1448,00 (De 1 à 2 salários mínimos) 

 R$1448,01 a R$2896,00 (De 2 à 4 salários mínimos) 

 R$2896,01 a R$5796,00 (De 4 à 8 salários mínimos) 

 Acima de 8 salários mínimos (De 1 à 2 salários mínimos) 

 

Cidade que reside: 

 Curitiba 

 Sao José dos Pinhais 

 Colombo 

 Pinhais 

 Piraquara 

 Outra. Qual? ____________________ 

Em que bairro você reside?_________________ 


