
 
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
RESUMO DA DISSERTAÇÃO 

 
 

Autor: Valter de Souza Pinho 

Título: 
O comportamento estratégico orientado para 
mercado no contexto de religião: um estudo em 
diocese no Ceará. 

Linha de Pesquisa:  Estratégia em Organizações e Comportamento 
Organizacional 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Gonçalves 

 

Resumo:  

O presente trabalho buscou analisar o comportamento estratégico orientado 
para mercado no contexto de religião. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 
qualitativa de caráter exploratório, além da revisão de literatura. Foram 
coletados dados por meio de entrevistas em profundidade na Diocese de Crato, 
estado do Ceará. Foram contempladas as seguintes categorias: bispo, padres, 
seminaristas, diáconos, ex-padre, ex-seminarista, coordenadores de 
catequese, educadores, economista, juiz de direito e acadêmicos. As 
informações obtidas foram submetidas à análise de conteúdo e classificadas de 
acordo com as dimensões da operação para o mercado (OPM), proposta por 
Kohli e Jaworski (1990). Os resultados indicam que, entre as dimensões do 
(OPM), no que se refere a Diocese em estudo, os entrevistados a 
consideraram uma Igreja Diocesana é lenta, por conta das diversas instâncias 
sacramentais e da sua estrutura de conselho. Aponta-se também a 
necessidade de trabalhar uma nova linguagem, mais “agressiva”, alinhado ao 
planejamento organizacional. Além disso, constatou-se a dimensão da 
inteligência quando ações são promovidas para disseminação entre as 
paróquias. Ressaltamos que em algumas delas as ações ocorrem devido ao 
perfil do administrador paroquial ser mais descentralizador. No que tange à 
responsividade, será retratada sobre os aspectos dos departamentos da 
Diocese, bem como os conselhos pastorais e as assembléias pastorais. 
Conclui-se que sejam positivas as ações entre os fiéis, as foranias e o clero. 
Entretanto, é importante que se dê atenção aos aspectos da comunicação e da 
formação de redes. Por fim, com base na dinamicidade e no desempenho, os 
entrevistados acreditam na necessidade da Diocese trabalhar com 
posicionamento profissional nas áreas de comunicação e administração. 
Entretanto, há pouco conhecimento dos leigos a respeito da criação de novos 
projetos, bem como existe pouca divulgação nos meios de comunicação sobre 
a análise de projetos passados. 
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