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Resumo 

 

Os tempos estão em constante mudança e isso faz com que a interação comunicacional 

dos Templos modernos sejam modificados frequentemente. Estamos em um tempo de 

hipermodernia onde tudo é hiper, mega e grande. O modeste e simples não surte mais o 

mesmo efeito de tempos atrás e isso reflete nos espaços cúlticos como veremos 

brevemente no Templo de Salomão que deixa de ser uma mera Igreja e passa a ser uma 

megastore da promoção da fé.  

 

 

 

Palavras-chave 

 

Merchandising, Promoção de vendas, Comunicação de Mercado. 

 

1. Uma era hipermoderna 

 

O mundo vem mudando cada vez mais acelerado, as instituições tradicionais vem 

perdendo espaço para novas instituições e assim um novo cenário se monta a cada ano. 

As últimas pesquisas da Datafolha ou do senso realizado do IBGE comprovam que os 

evangélicos vem crescendo de forma sistemática, cerca de 2,12% ao ano segundo a 

Datafolha (2016). Na década passada, 2000 até 2010, o crescimento foi de 22,2% contra 

15,4 dos anos 1990 até os anos 2000. Isso demonstra que existe um mercado religioso 

que cada vez mais se torna mais concorrido. Cada vez mais vemos as igrejas utilizando 

técnicas de comunicação mercadológica como forma de conquista de território, de 

influência social e política sobre a sociedade e também sobre seus fiéis ou potenciais 

consumidores. Isso faz com que “os mundos sagrado e profano aproximam-se cada vez 

mais, quer gostemos disso ou não. E boa parte dessa iniciativa tem disso tomada pelas 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Aluno do programa de mestrado de comunicação social da Universidade Metodista de São Paulo. Bacharel em 

Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda e bacharel em Teologia pelo Centro Universitário 

Adventista de São Paulo, Campus Engenheiro Coelho. Atualmente é coordenador do curso de Comunicação Social das 

Faculdades Integradas Adventistas de Minas Gerais. Fadminas. E-mail: jonathan.conceicao@fadminas.org.br 
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organizações religiosas. (ATKIN, 2007, p. 12 e 13). Em uma sociedade cada vez mais 

consumista as Igrejas tem se adequeado e modificado sua forma de apresentação. “Não 

nos deveria causar espanto o fato de que, à medida que o mundo se torna cada vez mais 

consumista, o mesmo acontece com as instituições que provêm significado e identidade 

às comunidades” (ATKIN, 2007, p. 14). Para ser notada ou ao menos relevante, os 

movimentos religiosos institucionalizados tem cada vez mais utilizado técnicas de 

marketing para atrair seus fiéis. Seus templos tem se adequado aos tempos modernos e 

cada vez mais se tornam mais semelhantes a confortáveis auditórios de teatro ou cinema. 

Tudo isso é um reflexo de uma mundança social como descreve Gilles 

Lipovestsky chama de Hipermodernidade, no qual Daniel Galindo resume: 

Estamos em um novo momento onde tudo é hiper, a pós modernidade 

não morreu, mas descobriu-se como uma etapa para a 

hipermodenização do mundo, contamos agora com o hipercapitalismo, 

a hiperclasse, hiperpotencia, hiperterrorismo, hiperindividualismo, 

hipermercado, hipertexto ou seja uma modernidade elevada à potência 

superlativa (2004, p. 14). 

 

Ou seja vivemos em uma época de excessos, uma era em que fazer o simples ou 

básico já não é mais aceitável. Isso reflete bem o que vêm acontecendo em diversas frentes 

religiosas e principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) que hoje tem um 

nova sede que em todos os aspectos realmente é “elevado à potência superlativa ou seja 

ao seu extremo. Lipovetsky (2004, p. 93) também cita as “religiões a la carte” que são 

“os grupos e redes que combinam as tradições culturais do Oriente e do Ocidente” e 

utilizam deste sincretismo não por que faz parte de sua essência ou identidade mas sim 

“como meio de auto-realização subjetiva dos adeptos”. Este artigo não passa por apenas 

auditórios religiosos, mas sim de um fenômeno social que tem nas megachurches um 

reposicionamento estratégicos dessas religiões. Campos (1997, p. 80) diz: “Da mesma 

maneira, os objetos de culto encontráveis no cenário iurdiano trazem consigo as marcas 

católicas, judaicas, protestantes, afro-brasileira.” Os objetos, símbolos de outras religiões 

são colocados intencionalmente, mas no Templo de Salomão os símbolos mudam, eles 

mesclam o neopentecostalismo com o judaísmo. 

Essa hiper-religiosidade vem desta hipermordenidade onde Lipovetsky (2004, p. 

54) afirma que há uma “privatização da religião” e a sociedade mercadológica se impõe 

onde há um “culto a concorrência econômica” e tudo gira em torno do mercado. Ainda 

mais essa sociedade é “desregulamentadora e globalizada”, sendo alicerçada “em três 

axiomas o mercado, a eficiência técnica, o indivíduo.” Essa sociedade globalizada, faz 
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com que as culturas se modifiquem mais rapidamente, faz com que as distâncias do 

mundo se tornem cada vez menor e faz com que Igrejas avancem onde antes era 

considerado impossível entrar. Com isso há necessidade de se inventar, inovar e modificar 

o que antes era considerado parte de seu discurso e de sua identidade. Ou seja a 

hipermodernidade não acaba com as tradições sagradas ela simplesmente as rearranja 

mediante mediante individualização, dispersão, emocionalização das crenças e práticas 

(LIPOVETSKY, 2004, p. 93 e 94) e ainda por cima nesta nova era “A fé foi substituída 

pela paixão; a intransigência do discurso sistemático, pela frivolidade do sentido; o 

extremismo, pela descontração. (LIPOVETSKY, 2004, p. 29)” 

 Com este fenômeno “cabe a comunicação efetivamente, proporcionar a imagem 

necessária para ampliar a percepção do consumidor no sentido de valor no ato de troca.” 

(GALINDO, 2007, p. 8), mas estamos falando de um ambiente cúltico, sagrado para 

alguns, mas se existe a necessidade de novos adeptos, novas técnicas, novas iniciativas 

de evangelização ou mercado tem que ser implementadas, ainda mais por que na década 

anterior a inauguração do Templo, 2000 a 2010, a IURD perdeu 11% dos fiéis ou seja 

mais de 230 mil seguidores segundo o IBGE de 2010.  

Com isso nesta nova “sociedade rotulada de midiática, ou sociedade da 

informação, o chamar a atenção precede ao possível processo comunicacional” 

(GALINDO, D. S., 2007, p. 2), ainda mais a IURD com sua rede rádios aleluia e os 

programas de televisão em diversos canais pelo brasil todo, principalmente na tv Record 

pertencente a seu fundador Edir Macedo, mas a toda essa estratégia comunicacional se 

concretiza no ponto de venda. É neste local que ocorre a efetivação de qualquer 

comunicação e tem cada vez mais sido o centro de atenção do comunicador afinal “o 

ponto-de-venda é considerado a mídia mais rápida e eficaz” (BLESSA, 2015, p. 8) tudo 

porque ela une os elementos chaves de uma venda que é: consumidor, produto e dinheiro. 

Pode soar estranho a primeira instância mas é exatamente isso que acontece em qualquer 

serviço litúrgico de qualquer igreja neopentecostal, afinal o dinheiro é centro da prova de 

fé: o consumidor seria fiel, o produto seria o serviço litúrgico e por fim a concreticação 

desta compra se manifesta através do dinheiro pelas ofertas e dízimos. 

 A principal mola propulsora de captação de novos seguidores desde os tempos da 

igreja primitiva sempre foi a comunicação boca a boca ou seja a pregação do evangelho 

e Lindstrom incentiva que as empresas trabalhem com o mesmo princípio. Mas como 

seria se a promoção do reino de Deus utilizasse de técnicas contextualizadas para estes 
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tempos hipermodernos? Galindo (2008, p. 8) apresenta a “promoção” como uma 

importante ferramenta já utilizadas pelas igrejas. Sendo uma ferramenta de comunicação 

mercadológica/eclesial não é de se assustar que elas sejam usadas como uma rede de 

captação para novos clientes/fiéis. Estes através de técnicas diferenciadas, devem 

também, ser diferenciados. Por isso é tão comum ver no estacionamento do Templo 

Salomão diversos carros importados ou de alto padrão. 

 Se o merchandising “visa trabalhar todos os sentidos e sensações do consumidor, 

ou seja, atrair e ativar sua memória e, consequentemente aguçar sua sensibilidade para o 

sentimento e emoções” (SOUZA, 2009, p.54), por que não utilizar a decoração, 

arquitetura, as instalações para potencializar essa experiência sensorial. 

Este prédio, templo, auditório, shopping center, parque temático, museu, igreja, 

sede administrativa, estacionamento é muito mais do que um simples local de culto. É um 

centro de influência e de relacionamento com o cliente que utiliza em sua construção 

técnicas de comunicação de marketing, merchandising, promoção de vendas e visual 

merchandising. 

Ao passar pela rua Celso Garcia no bairro do Brás na cidade São Paulo, qualquer 

transeunte por mais desatento que seja, ao passar dificilmente não irá perceber o maior 

prédio religioso do Brasil. A nova sede da IURD tem dimensões gigantescas ocupando 

uma área construída de 100 mil metros quadrados em 4 edifícios. O prédio principal tem 

em sua fachada 106 metros de comprimento por 125 metros de profundidade, com 56 

metros de altura preenchendo praticamente todo o quarteirão. Além do auditório para 10 

mil pessoas sentadas, contém salas de reunião, salas para escolas bíblicas para 1300 

pessoas, 50 apartamentos, estúdios de rádio e televisão, estacionamento subterrâneo e em 

um edifício garagem com duas mil vagas. Toda essa imponência confirma o tempo que 

estamos vivendo em que “tudo é hiper” (GALINDO, 2004, p. 14), ou seja, não basta 

apenas igrejas, congregações, comunidades, paróquias, santuários, cada vez mais as 

instituições religiosas, principalmente as neopentecostais, tem demonstrado sua 

relevância no cenário religioso através das megaigrejas ou como os americanos as 

chamam, megachurches3.  

                                                 
3 Para designar esse novo cenário, os norte-americanos criaram o termo megachurch, indicando 

o aparecimento de novos lugares de culto, santuários ou templos, com capacidade de acolher 
presencialmente milhares de pessoas em cada celebração religiosa. (CAMPOS, 2014, p. 258 e 
259) 
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O Bairro do Brás se tornou uma referência de megachurches pentecostais e 

principalmente neo-petencostais. É neste bairro que segundo a reportagem da Veja São 

Paulo encontram-se lá se encontra pelo menos “4 grandes igrejas como a Assembleia de 

Deus Brás-Madureira com capacidade para 5 mil pessoas, a Deus é Amor, a Mundial do 

Poder de Deus e a Renascer Hall que mais parece uma casa show em sua fachada do que 

uma igreja” (GUIMARÃES, 2011). Todas essas igrejas fazem com que dezenas de 

milhares de pessoas se desloquem de diversos pontos da cidade para o Brasil durante os 

serviços cúlticos que acontecem aos finais de semana. O “Bairro do Brás se tornou um 

reduto de peregrinação religiosa da cidade” (GUIMARÃES, 2011). Mas qual é o motivo 

desse investimento neste bairro? “Ótima localização e bom acesso a transporte público” 

(GUIMARÃES, 2011). De qualquer templo deste você está a poucos minutos do metrô, 

trêm ou ônibus para qualquer parte da cidade. 

Com todas essas sedes administrativas e megachurches destas igrejas e 

denominações religiosas a instituição que quiser se destacar, tem como desafio a 

necessidade de se impor ou chamar a atenção diante de uma sociedade que cada vez mais 

se torna midiática ou informativa, por tanto “o chamar a atenção precede ao possível 

processo comunicacional” (GALINDO, 2007, p. 2). 

Uma megachurch se torna o espaço, onde processos de hibridismo e 

sincretismo acontecem, e novos modelos de recomposição do religioso 

são colocados em prática, capitaneados por uma mídia que, 

ilusoriamente, se pretende eternamente. (CAMPOS, 2014, p. 292) 

 

Por isso normalmente as megachurches são igrejas midiáticas que segundo Cunha 

(2016, p.52) “são caracterizadas por localizarem nas mídias o canal de comunicação por 

excelência e o seu próprio projeto pastoral”. E é exatamente o que a IURD realiza em seu 

plano estratégico pastoral. Os templos iurdianos são luxuosos [e], custam em média 25 

milhões de dólares” (CAMPOS, 2014, p. 275) tudo isso é visível por que numa breve 

visita a qualquer um destes lugares o visitante poderá observar que: 

Os espaços de culto, os templos, não existem sem equipamentos 

midiáticos como sistemas de som sofisticados, aparelhos de projeção de 

textos e imagens, telões, sistemas integrados para transmissão dos 

conteúdos websites, rádios, canais de TV. Tempo e espaço ganham 

outras significações. (CUNHA, 2016, p.52) 

                                                 
Esse termo megachurch foi definido pelo Hartford Institute for Religion Research, para se referir 
inicialmente a igrejas de origem protestante, que recebem mais de duas mil pessoas em cada 
serviço religioso. (CAMPOS, 2014, p. 259) 
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Além disso as megachurches utilizam de uma estrutura “profissional” para lidar 

com os seus seguidores, não é possível manter uma estrutura milionária desde a 

arrecadação de donativos e sua organização, limpeza, atendimento, serviços cúltico com 

funcionários de dedicação integral, o serviço voluntário que normalmente existem em 

igrejas menores segue um papel secundário. Toda essa mobilização tem um custo e fazem 

que as megachurches necessitem cada vez mais de recursos para manter a organização de 

seu templo em funcionamento. 

Assim, megachurches exigem megatemplos, administração 

burocrática, planejamento racional, visibilidade social, mobilização de 

pessoas especializadas, assim como o uso intensivo das técnicas 

midiáticas, forçando-se, dessa maneira, a buscar cada vez mais recursos 

financeiros para manter o sistema em funcionamento (CAMPOS, 2014, 

p. 263). 

 

 Com isso há a necessidade incansável de fazer diversos cultos, oferecer mais 

horários aos seus fiéis/clientes para ratear os custos desta estrutura, quase um restaurante 

que se mantém aberto mesmo em horários de pouquíssimo movimento. Campos (1997, 

p.55) afirma que há uma “simbiose entre “comércio” e “religião”, “templo” e “mercado”, 

“evangelização” e “marketing”, e se há esta simbiose existe a simbiose entre “o templo” 

e “merchandising”, afinal, “os templo iurdianos externamente se assemelham muito mais 

a um salão comercial, cinema ou teatro do que aos modelos arquitetônicos de um templo 

católico ou protestante.” (CAMPOS, L. 1997, p. 75) e nesta megachurch se assemelha 

mais a um grande shopping center do que uma igreja tradicional, devido a suas grandes 

dimensões e suas instalações, o próprio Campos já falava isso em 1997. 

Talvez a imagem do templo como um shopping center, com suas vielas 

separando as áreas de serviços e os dias de “promoção”, seja uma boa 

metáfora para exemplificar tamanha mudança nas estratégias 

empregadas no processo de distribuição dos “produtos” religiosos 

(CAMPOS, L. 1997, p. 227). 

 

Em uma reportagem ao site diário do centro mundo, a assessoria da IURD conta 

que este templo conta com berçário, creche, consultório médico, consultório 

odontológico, lavanderia, um espaço educacional para as crianças, vestiários, escritórios 

administrativos, edifício garagem e garagem subterrânea com sensor de estacionamento, 

museu, réplica do tabernáculo, um circuito de televisão interna, estúdios de rádio e tv, 

apartamentos para os bispos da igreja. O Templo, prédio administrativo e residencial se 

divide em dois blocos, o primeiro que é chamado de bloco A tem 11 andares e é lá que se 
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concentra os estúdios de rádio e TV e o espaço dedicado ao estudo bíblico. Já no segundo, 

o bloco B, tem 8 andares com acomodações com 50 apartamentos que serve para receber 

tanto fiéis como líderes da Igreja, os apartamentos maiores ficam reservados aos pastores 

e “é padrão da IURD que o último andar seja destinado ao sacerdote responsável pelo 

templo” (ARAÚJO, 2014), note aqui que reportagem muda o termo já utilizado durante 

décadas pela IURD de bispo para sacerdote, quase que uma reivindicação de estado de 

sumo sacerdote que havia no templo original. 

Apesar de ser um projeto arquitetônico baseado em um templo da antiguidade, de 

antigo não há nada nele. Tudo o que havia de mais moderno foi conferido e utilizado na 

confecção deste prédio. Projeção a lazer, iluminação a LED totalmente automatizada e 

informatizada, dois telões de LED de alta definição, colunas de som embutidas na 

cenografia, o sistema de ar condicionado de última geração para reduzir custos com 

energia.4, câmeras de televisão robóticas e da mesma cor da parede que fazem com que 

elas camuflem-se na decoração e passem-se desapercebidas, tudo para fazer com que o 

fiel tenha uma experiência mais intensa e assim reduza qualquer ruído de comunicação. 

“Psicólogos comportamentais estimam hoje que cerca de 80% das impressões que 

formamos quando nos comunicamos com outras pessoas são não verbais. O que significa 

dizer que são sensoriais.” (LINDSTROM, 2012, p.10) A decoração, arquitetura, 

iluminação, fachada, vitrine, mobília, ar-condicionado, tecnologia são ferramentas de 

comunicação. Elas em si só em sua forma são signos e códigos que tem o poder de 

comunicar ao receptor.  Por si só esses estímulos “não apenas motiva o comportamento 

impulsivo de compras, mas também conecta as emoções diretamente à marca.” 

(LINDSTROM, 2012, p.111). Lembrando que a marca aqui referida seria a própria 

instituição religiosa que neste caso específico é a sede administrativa da IURD. 

 
 As chamadas “megaigrejas” (atualmente há mais de setecentas 

na América do Norte, com três  milhões de membros) estão construindo 

shopping centers, para que os pagãos possam pesquisar e escolher uma 

religião depois de pesquisar e escolher um guarda-roupa ou uma 

academia de ginástica, a fim de trabalhar o espírito depois de trabalhar 

                                                 
4 “O ar condicionado será por sistema de água gelada e os seus tanques chegarão a quase 60 

metros e ficarão embutidos dentro das três grandes colunas frontais, à direita do templo. Esse 

sistema de termoacumulação será implantado a fim de reduzir os gastos com energia elétrica, pois 

o sistema central de aquecimento da água terá reaproveitamento do calor extraído pelos 

equipamentos de ar condicionado”, explica o diretor-presidente da Star Center, Edson Alves 

(POPOLIN, 2012) 
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o corpo. Algumas dessa florescente igrejas evangélicas empregam 

programas clássicos de marketing para atrais novos “clientes” por meio 

de anúncios publicitários, mala-direta e correio eletrônico. Algumas 

religiões, ao inaugurar novo templos, usam o mesmo tipo de informação 

de marketing que o Wal-Mart ou o Target para abrir em bairros onde o 

número de supermercados é pequeno. (ATKIN, 2007, p. 12 e 13) 

 

 O que falar da sua inauguração que saiu em todos os jornais de circulação nacional 

do país? Políticos e representantes de todas as esferas e de todos os poderes estiveram 

neste dia que poderia ser o dia mais importante dos 37 anos da IURD. Tudo feito para se 

tornar o centro da atenção e atrair novos seguidores. A necessidade de chamar a atenção 

diante a concorrência é imperativa. 

 

2. Chamando a Atenção 

 

Blessa (2015, p. 14) afirma que “a atenção se fixa normalmente num objeto entre 

2 e 10 segundos”, é nesta pequena fração de tempo que todo o processo comunicacional 

tem início ou é rejeitado, ou seja, quanto maior o impacto inicial maior a chance de 

efetivar a comunicação com o receptor. E é justamente montado neste princípio que 

segundo Felice (2008, p. 31) a mídia tem a como principal função “a capacidade de atrair 

atenção e fornecer visibilidade”. Com isso técnicas de merchandising se tornam cada vez 

mais importante para atrair o público-alvo. Afinal “Ter visibilidade significa, sob o ponto 

de vista de vendas, fazer com que um produto seja percebido pelo consumidor entre um 

infinidade de outros também expostos” (BLESSA, 2015, p. 20). Mas e se o produto 

oferecido for uma crença, uma ideologia, uma religião ou igreja, como chamar a atenção 

diante da concorrência? Primeiramente teremos que pré-supor que o Templo é um 

produto oferecido pela IURD. Sobre o surgimento da Igreja e como isso implica na sua 

formação  

A Igreja Universal é um empreendimento religioso ligado ao surgimento de 

um capitalismo tardio e a um quadro cultural, em que as ferramentas de 

marketing desempenham um importante papel. Por isso, a Igreja Universal não 

possui um conjunto de produtos a serem empurrados, de qualquer jeito, para 

públicos indiferenciados. Muito pelo contrário, ela procura conhecer as 

demandas do público, segmenta e escolhe os grupos que deseja satisfazer com 

intensidade, oferecendo-lhes produtos diferenciados (CAMPOS, L. 1997, p. 

53). 

 

Por ela ter surgido em plena sociedade Hipermorderna, ou em um sociedade 

midiática seus recursos de aquisição de novos adeptos/clientes refletirá esta cultura. 
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Atenderá as necessidades espirituais de seus fiéis com a primícia do Marketing de atender 

a necessidade de seus clientes. Larentis (2009, p. 14) define marketing como “toda e 

qualquer atividade relacionada à compreensão e ao atendimento das necessidades e 

desejos de mercado”. Já para Perreault e McCarthy (2002, p. 3) “a satisfação dos 

consumidores é a extensão em que a empresa preenche as necessidades, os desejos e as 

expectativas do consumidores”. Hair e McDaniel (2004, p. 7) veem o marketing como “a 

satisfação dos desejos e necessidades do cliente, ao mesmo tempo que atende os objetivos 

da organização”. Churchill e Peter (2007, p. 4) dizem que “a essência do marketing é o 

desenvolvimento de trocas em que organização e cliente participam voluntariamente de 

transações destinadas para trazer benefícios a ambos”. Ou seja, a necessidade de se 

diferente e de se sobressair da concorrência neste mercado é imperativa. Este novo local, 

não é apenas mais uma igreja ou auditório mas sim se assemelha mais a uma loja conceito 

ou até mesmo uma megastore da IURD para servir de modelo para suas filiais. No interior 

de uma mesma marca, essa megastores são em geral, e cada vez mais, lugares únicos, que 

oferecem aos clientes fiéis uma experiência diferente em cada um de seus pontos de venda 

(SACKRIDER; GUIDÉ; HERVÉ, 2009, p.120). Isso se torna cada vez mais perceptível 

com o avanço das técnicas de mercado por que hoje, “o ponto-de-venda é o grande 

responsável pela decisão de compra” (SÁ, 2008, p. 183) neste caso é ali que toda 

comunicação se concretiza, ou seja, “a propaganda cumpre papel de comunicar sobre o 

produto ou serviço e despertar o desejo, o ponto-de-venda é quem envolve o cliente para 

a decisão de compra” (SÁ, 2008, p. 183). Esta megachurch é envolvente desde a sua 

recepção até o adentrar de seu auditório. O dourado imitando o ouro, tecidos vermelhos 

em contraste, materiais finos se misturam a um ambiente tecnológico, tudo 

proporcionando uma experiência sensorial única neste ambiente. Tudo se resume em uma 

grande experiência não apenas espiritual e sim uma experiência tecnológica. 

O Marketing experimental tem foco na experiências do consumidor. As 

experiências são resultado do encontro e da vivência de situações. São 

estímulos criados para os sentidos, para os sentimentos e para a mente. 

As experiências também ligam a empresa e a marca com o estilo de vida 

do consumidor componham um contexto social mais amplo. Em suma: 

as experiências geram valores sensoriais, emocionais, cognitivos, 

comportamentais e de identificação, que substituem os valores 

funcionais (SCHIMITT, 2002, p. 41). 

 

Tudo o que ocorre dentro deste recinto serve para potencializar a comunicação e 

a experiência vivenciada no ambiente. Esses três sistemas – sensação, cognição e 
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impressão – têm estruturas e princípios, embora interajam para gerar percepção sensorial, 

sentimentos e pensamento coerentes (SCHIMITT, 2002, p. 77), aumentando assim a 

fidelização do cliente/fiel, fazendo também com que haja a compra ou doação por 

impulso. Toda a atmosfera é criada para uma experiência maior e tudo isso “refere-se ao 

design de um ambiente por meio de comunicações visuais, iluminação, cores, música, 

aromas para estimular as respostas emocionais e de percepção dos clientes que, ao final, 

poderão afetar seu comportamento de compra (BLESSA, 2015, p. 29). Isso ocorre por 

que os cerca de 80% das impressões que formamos quando nos comunicamos com outras 

pessoas são não verbais. O que significa dizer que são sensoriais. (LINDSTROM, 2012, 

p.10). Toda essa experiência sensorial faz com que este local seja uma combinação de 

estímulos sensoriais com a experiência religiosa, que por si própria é uma experiência 

sensorial, elevado ao que há de mais moderno tecnológico. Esses estímulos 

potencializados faz com que haja uma motivação comportamental “impulsivo de 

compras, mas também conecta as emoções diretamente à marca” (LINDSTROM, 2012, 

p.111). 

3. Conclusão 

Tendo vista estes estímulos e toda a tecnologia utilizada para fazer com que haja 

maior comunicação entre o público deste auditório, faz com que esse templo não seja uma 

mera Igreja e sim mais do que isso. Há elementos de comunicação mercadológica em 

todo o local fazendo com que os seguidores sejam estimulados o tempo todo a agir por 

impulso e assim fazer com que haja maior efetivação da ação comunicacional proposta 

pelo líder da IURD.  
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