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PESQUISA

Uma das formas de se obter o Índice de 
Satisfação do público é através do uso da 
metodologia do Net Promoter Score (NPS). 
O NPS é utilizado em escala mundial com a 
finalidade de avaliar se os objetivos da or-
ganização estão sendo alcançados. Criado 
por Frederick Reichheld em 2003, o NPS 
visa contribuir com as organizações na 
busca da compreensão do nível de satis-
fação, lealdade e indicação do seu públi-
co. O indicador é encontrado a partir de 
uma pergunta a fim de medir a satisfação 
das pessoas em relação a uma organiza-
ção. Essa pergunta é: em uma escala de 0 
a 10, qual a probabilidade de você indicar 
a organização X a um amigo? As respostas 
são reunidas em três grupos: promotores, 
neutros e detratores. Respondentes que 
reportam valores 9 e 10 são classificados 
como promotores, aqueles que respon-
dem 7 e 8 são classificados como neutros, 
e os que respondem com valores entre 0 e 
6 são considerados detratores. As caracte-
rísticas de cada grupo são: 

• detratores – pessoas insatisfeitas, 
decepcionadas, criticam a organização 
junto aos amigos;

• neutros – são pessoas passivamen-
te satisfeitas, não têm relação de lealda-
de com a organização, quando recomen-
dam é com ressalvas.

• promotores – são pessoas satisfei-
tas e recomendam a organização a ami-
gos com entusiasmo. 

A fórmula para calcular o índice de sa-
tisfação é: a subtração do percentual de 
promotores pelo percentual de detrato-
res, gerando o índice de Satisfação. O NPS é
constituído por quatro zonas de classifica-
ção: zona crítica (-100 a -1), zona de aper-
feiçoamento (0 a 49), zona de qualidade 
(50 a 74) e zona de excelência (75 a 100).

De forma geral, o Índice de Satis-
fação da IELB (60%) permite concluir 
que a igreja pode planejar e executar 
ações locais que aumentem o nível de 

ACOLHIMENTO 
NA IGREJA
A edição do Mensageiro Luterano de julho 2021, p.34, 

trouxe as partes I a IV da pesquisa realizada em setembro de 2020. 
Agora são apresentadas as partes V (Índice de Satisfação) e 
VI (Comentários) da Pesquisa sobre Acolhimento na IELB.

A IELB está com um Índice de Satisfação Geral de 60%, portanto, na zona 
de qualidade. Signi�ca que há um espaço importante para melhoria. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O ÍNDICE DE SATISFAÇÃO

satisfação dos membros. O ponto ini-
cial poderia ser a ação de ouvir os pró-
prios membros com a finalidade de que 
estes participem da construção de uma 
congregação mais acolhedora, onde se 
sintam participantes, amados e acolhi-
dos. Ouvindo os membros, a congrega-
ção também poderá verificar quais são 
os fatores que implicam maior ou me-
nor satisfação e, a partir desses dados, 
estabelecer objetivos e práticas com a 
finalidade de melhorar a satisfação das 
pessoas. As ações locais talvez sejam as 
que impactam primeiro na percepção do 
membro e são elas que poderão gerar ín-
dices melhores no âmbito geral.

Uma exposição mais ampla pode ser 
vista neste link: https://youtu.be/PaJro-
dFYbms.

COMENTÁRIOS NA PESQUISA
A última questão da pesquisa foi 

aberta para que os participantes tives-
sem a oportunidade de relatar seus sen-
timentos, ideias, preocupações e suges-
tões sobre o tema proposto. Dos 2.770 
participantes da pesquisa, 1.037 escre-
veram algum comentário livre.

Eles foram analisados a partir da téc-
nica de análise de conteúdo para pes-
quisas qualitativas, todos foram lidos 
várias vezes e agrupados em categorias 
segundo temas que mais foram citados.

Foram identificadas cinco temáticas 
principais que serão apresentadas com 
algumas reflexões trazidas pelos partici-
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A realidade da IELB 
quanto ao Índice de 

Satisfação apresenta 
variação quando 

aplicado o �ltro por 
Estado. O estudo 

permite outros �ltros 
e recortes, como 

por idade, os que se 
tornaram luteranos 
por batismo ou por 

pro�ssão de fé:

Um dos fatores que 
parece in�uenciar 
na satisfação dos 

membros é o tamanho 
da congregação. As 
congregações maiores 

apresentam índices 
mais altos quanto à 

satisfação. 

Considerando os três 
grupos, a pesquisa 

apresenta os seguintes 
dados:
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pantes da pesquisa. Esta análise tem sua 
relevância pela profundidade das ques-
tões levantadas que necessitam de aten-
ção, pois estão intimamente ligadas à prá-
tica do acolhimento e às consequências 
da falta dele nas nossas congregações.

CONCLUSÃO
Para inteirar-se do debate realizado 

sobre estas categorias, você pode aces-
sar a Rádio CPT, programa Revista CPT, 
do dia 21 de maio, no link: https://you-
tu.be/2IxeHhI8LGw

Importante observar que, mesmo 
o índice geral estando em 60%, o que 
mostra que podemos melhorar muito a 
respeito do acolhimento, temos um nú-
mero de detratores bem inferior ao de 
promotores. Valorizar, escutar e investir 
nestes promotores é essencial para que 
este número aumente, ou seja, ampliar o 
que há de positivo, nossas forças e qua-
lidades, além de pensar e planejar ações 
para reverter nossas fraquezas. Ter o cui-
dado para não supervalorizar depoimen-
tos negativos isolados, mas também não 
ignorar essa situação, ter líderes capaci-
tados para conduzir as críticas juntamen-
te com o pastor é fundamental.

Devemos ter em mente também que a 
relação entre acolher e sentir-se acolhido 
é bastante subjetiva, ou seja, cada pessoa 
tem sua própria forma de acolher e tem 
suas necessidades individuais quanto a 
sentir-se acolhido. 

Esses resultados vêm como oportuni-
dade para reflexão e ação. Então a suges-
tão é ouvir as pessoas, sempre, proporcio-
nar momentos de conversa, de sugestão e 
de atitude individual e coletiva. A respon-
sabilidade é de todos, o primeiro passo foi 
dado, agora é necessário seguir pautados 
na Palavra de Deus. A igreja é composta 
de pecadores, nossa congregação nun-
ca será perfeita neste mundo, mas que a 
tornemos um espaço de acolhimento sau-
dável para todos os momentos da vida.

CATEGORIAS IDENTIFICADAS

1) SER ESCUTADO
• Elogios para a iniciativa.
• Re�exões sobre o tema proposto.
• Importância de abrir novos canais de comunicação na igreja.
Os elogios foram muitos, pela iniciativa e proposta da pesquisa, vários participantes 

comentaram que “nunca tinham parado para pensar no assunto”. A pesquisa cumpre seu 
objetivo de ser re�exiva. Também foi observado em comentários pontuais que “muito se fala 
da IELB, mas pouco se conhece a IELB”, presente necessidade de abrir novos e efetivos canais 
de comunicação na igreja como um todo.

2) FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PASTORES
• No geral, reconhecem que os ensinamentos da IELB são �éis à Bíblia.
• Sugestões de práticas de missão e acolhimento na formação de pastores.
• Sugestão de atualização sistemática de pastores em temas práticos.
• Apoio psicológico aos pastores em formação e formados.
Vê-se o reconhecimento e a importância do trabalho e a formação pastoral na igreja. Vários 

elogios, sugestões e preocupações quanto à carga de trabalho pastoral.

3) TREINAMENTO DE MEMBROS
• Sugestões de cursos/treinamentos online tanto da IELB, como regionais.
• Re�exão sobre acolher ser questão de fé, amizade, empatia ou habilidade que pode ser 

aprendida.
• Preocupação com acolhimento verdadeiro e natural e não forçado, falso ou invasivo.
• Quem se sente acolhido, acolhe naturalmente.
• Pesquisa possibilitou uma preocupação em melhorar.
Como evidenciado nos grá�cos anteriores, a grande maioria se coloca à disposição e tem 

interesse em se aprofundar no tema do acolhimento, oportunidade para que a temática seja 
tratada em todas as instâncias da igreja; que tal começar por você, aí na sua congregação?

4) CULTURA IELB
• Questionamento da divisão em departamentos, necessidade de união da família na igreja.
• Organização administrativa das congregações (pastor e diretoria) e falta de organização 

de missão, acolhimento, ação social, entre outros.
• Falta de acolhimento é característica alemã? Será que não nos escondemos atrás de um 

estereótipo germânico para justi�car algumas falhas?
• Preocupação com o trabalho e atenção aos jovens e crianças.
Algumas questões importantes a serem observadas na prática do acolhimento é a cultura 

interna tanto da IELB como de cada realidade congregacional. Com certeza você já ouviu falar em 
autoconhecimento, certo? Que tal trabalharmos o autoconhecimento na congregação? Saber qual 
é o padrão de funcionamento de um grupo possibilita re�exões de como melhorar. Fica o desa�o.

5) PRÁTICA PASTORAL
• Questionamentos sobre visitação pastoral (�ca a re�exão sobre as possibilidades de cada 

congregação e organização dessa prática).
• Seria necessário um treinamento em conciliação de con�itos?
• Qual a responsabilidade do pastor no acolhimento e relacionamento dos membros?
Ficou bastante evidente a importância que é dada pelos membros da IELB ao trabalho 

pastoral e à in�uência que o pastor tem em suas congregações. Por um lado, é uma grande 
responsabilidade, por outro, uma grande oportunidade de realizar um trabalho comprometido 
e relevante de acordo com cada realidade do nosso Brasil. 
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