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01.

Seja bem-
vindo (a)!

Olá! Antes de responder a pergunta central deste eBook: 
“Por que investir em Comunicação Digital?”, gostaríamos de apresentar 
um pouco de nossa história para você. A HitBel é uma agência de 
soluções digitais há 10 anos no mercado. Desde então, trabalhamos 
com distribuição digital, marketing, gestão de conteúdo, network (ges-
tão de direitos autorais, digitais e artísticos no YouTube), gestão finan-
ceira e editorial, ao registrar suas canções em parceria com a UBC 
(União Brasileira de Compositores). 

Entre nossos clientes, estão nomes conhecidos no meio cristão, como 
o pastor Deive Leonardo, o ministério Jesus Copy, a pastora Helena
Tannure, a Igreja Batista da Lagoinha, a LPC (Luz Para o caminho), o 
cantor Marcos Almeida, Oinc Filmes (do 3Palavrinhas), Rede Boas 
Novas, Rede Super, Salluz (PC Baruk), entre outros. 

Voltando, então, a questão que dá nome a este eBook. Em tempos de 
comunicação feita cada vez mais pelas telas dos smartphones, tablets 
e computadores, vamos mostrar justamente como você: pastor, líder, 
cantor, músico, igreja, ministério ou influenciador digital pode e deve 
usar os meios digitais para propagar a Mensagem do Reino de Deus. 

Boa leitura!

Team HitBel
hitbel.com.br 

hitme@hitbel.com.br 
Encontre a HitBel: linktr.ee/hitbel 

https://www.hitbel.com.br
http:// linktr.ee/hitbel


Navegai
pelos mares
da Internet
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A Bíblia nos conta, em Êxodo 31.18, que Deus 
usou o próprio dedo para escrever, em tábuas de 
pedra, os seus Mandamentos ao povo de Israel, 
que acabara de sair do Egito. De lá para cá, 
aquela mesma mensagem passou por diversas 
plataformas, como os manuscritos, chegou às 
telas dos nossos smartphones, e segue mais viva 
do que nunca.
 
A tecnologia tem sido usada pelo nosso Senhor 
para manter acesa a Mensagem do Reino. Glória 
a Deus! Afinal de contas, Romanos 11:36 diz: 
“Porque dele e por ele, e para ele, são todas as 
coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém”. 
 
O que te faz pensar, então, que com 
a Internet seria diferente? 
 
Miremos no exemplo do próprio Jesus. Ele usou 
todas as ferramentas que tinha à disposição à 
época para propagar a Mensagem do Reino de 
Deus. Será que Ele faria o mesmo nos tempos de 
hoje, com os recursos que temos? Podemos dizer 
que sim! Portanto, não nascemos nesta época 
por acaso. Tudo aquilo que possamos usar, que 
seja para louvar ao Senhor.
 
Muitas vezes, limitamos nossos olhares para o 
papel que está à nossa frente, como cristãos, e
não enxergamos as diversas possibilidades que
o Século 21 nos proporciona. 
 

Hoje em dia, ao andar pelas ruas, metrôs, ônibus, 
aeroportos, restaurantes, as pessoas estão ali 
com seus smartphones, consumindo mais e 
mais conteúdos. Mas e a Igreja? E a música? E 
as nossas produções? Será que elas também 
não merecem um espaço considerável neste 
universo?

Nosso desafio como cristãos nos últimos dias, 
diante do maior volume de informação da história, 
é ser Relevante! E o que isso quer dizer? Significa 
que nascemos para usar o melhor que o Senhor 
colocou em nossas mãos para falar sobre o Reino 
de Deus e proclamar o Evangelho!
Sendo assim, não veja a tecnologia apenas como 
algo ruim, que afasta as pessoas. Pelo contrário. 
Nas mãos de um embaixador de Cristo, é um 
instrumento para falar das Boas Novas e conectar 
os verdadeiros adoradores.

Em Mateus 5.16, Jesus diz: “Assim brilhe a luz 
de vocês diante dos homens, para que vejam as 
suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, 
que está nos céus”. 
 
Houve um tempo em que o marketing foi visto 
como uma maneira de enganar as pessoas. Mas 
acredite: isso mudou! Você se lembra como eram 
as bandas e as igrejas há 20 anos?
 
Hoje em dia, vivemos uma era muito diferente. 
Nossa linguagem mudou, se atualizou. Há algo, 
porém, que permanece o mesmo desde os tempos 
da Igreja primitiva:  o princípio de ser Cristão.
A essência do Evangelho é mantida mesmo que 
os estilos sejam diferentes. E o relacionamento, 
seja on ou off-line, sempre fará a diferença.
 
Graças à internet, temos o privilégio de 
assistir lindas mensagens, ler devocionais, ver 
pregações, ouvir podcasts, blogs, sites, e-books, 
ouvir músicas... 
 
Enfim, entenda que aprender sobre tecnologia, 
comunicação, marketing, internet e mídias 
sociais são questões estratégicas que podem 
fazer a mensagem chegar mais rapidamente aos 
confins da terra.
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“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que 
há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, 
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 

Samaria, e até aos confins da terra”.
(Atos 1:8).



03.

Dados sobre 
a Internet e 
o digital no 

Brasil
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Para começar, aqui vai uma pequena reflexão: 
você se lembra a última vez que tomou a decisão 
espontânea de “sair da internet”, ficar off-line? 
Não vale quando o pacote de dados de sua 
operadora termina, hein.

Somos um país conectado

Cada vez mais, pesquisas têm mostrado que 
“estar off-line” é algo que praticamente não faz 
mais parte da vida dos brasileiros.

Para se ter uma ideia, um estudo feito pela 
Hootsuite, em parceria com a We Are Social, 
aponta que somos o segundo país do mundo que 
passa mais tempo on-line. A nossa média chegou 
a incríveis 9h29 por dia conectados à internet. 
Apenas às Filipinas estão à frente, com mais de 
10h. A média mundial também não é nada baixa e 
bate a marca de 6 horas e 42 minutos.

Números, números e mais números . . .

Ainda segundo o relatório, 3,5 bilhões de pessoas 
usam redes sociais em todo o mundo. Isso 
significa que quase metade, ou 46% de toda a 
população mundial, está on-line. É muita gente!

Acesso à Internet no Brasil

Atualmente, 70% dos brasileiros (ou 126,9 
milhões de pessoas) estão conectadas à web. 
Os dados são da pesquisa TIC Domicílios. Para 
quem mora nos grandes centros e capitais, a 
conexão é muito mais fácil. Temos Internet 4G e 
Wi-Fi em praticamente todos os lugares. Agora, 
se você viajar mais para o interior, encontraremos 
realidades muito diferentes. 

Em certas localidades do país, não é raro que o 
serviço de internet não funcione bem. Para piorar, 
quase não se tem acesso a Wi-Fi, e as pessoas 
ficam reféns do plano de dados pré-pago das 
operadoras. Isso pode impossibilitar que alguém 
assista aos seus vídeos ou veja suas fotos. 

Os dados a seguir mostram um pouco melhor o 
atual cenário nacional:

01. 74% da população urbana está conectada 
à internet, sendo um pouco melhor que a média 
geral;

02. Metade da zona rural tem acesso à internet, o 
que ocorre pela primeira vez na história;

04. Na classe mais pobre, o número de pessoas 
conectadas chega, também pela primeira vez, a 
48%;

05. Ao todo, 46,5 milhões de domicílios 
conectados, sendo 67% do total apurado;

06. Outro dado interessante mostra que 48% dos 
usuários da internet usam algum tipo de serviço 
on-line, como aplicativos de carros, streamings 
ou para pedir comida

Smartphones reinam

A pesquisa da TIC Domicílios também mostrou as 
principais plataformas utilizadas pelos brasileiros: 

01. Celulares: de 96% (2017) para 97% (2018)
02. Computador: de 51% (2017) para 43% (2018)
03. SmarTV: de 22% (2017) para 30% (2018)

Os dados levam em consideração quem tem mais 
de um aparelho. Se for levar em consideração 
apenas o smartphone, o número é de 56%. 

O que fazer com tantos dados?

Quando iniciar o seu planejamento digital, não se 
esqueça de considerar a localização das pessoas 
e sua região, bem como as principais plataformas 
utilizadas por elas. Esse pode ser um grande 
diferencial em sua estratégia de comunicação.
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Top 10 das  
redes sociais



Antes de falar sobre a lista em si, é preciso fazer 
uma importante distinção entre redes sociais e 
mídias sociais.

Rede social:

Podemos dizer que se trata de grupos nos quais 
você se relaciona como sua família, amigos, 
colegas de trabalho e faculdade, da igreja, do 
futebol, e por aí vai. Estamos falando das relações 
humanas que não dependem da tecnologia para 
que aconteça. A partir do momento em que uma 
plataforma é utilizada, podemos falar em mídias 
sociais, com a formação de redes sociais on-line! 

Sendo assim, podemos concluir que toda mídia 
social é uma rede social, mas nem toda rede 
social é uma mídia social! Com essa diferença em 
mente, será mais fácil você trabalhar e estudar 
sobre o tema de agora em diante. 

Voltando à lista, então, no mundo, temos centenas 
e centenas de mídias sociais ativas! como mostra 
o Conversation Prism 5.0, que é atualizado pelo 
menos a cada dois anos. 

Principais redes sociais no mundo:

01. Facebook
02. YouTube
03. WhatsApp
04. Fb Messenger
05. WeChat (China)
06. Instagram
07. QQ (China)
08. Qzone (China)
09. Tik Tok
10. Sina Weibbo (China)

E no Brasil?

É bem interessante analisar o cenário mundial 
das redes sociais no mundo e compreender 
que no Brasil pouca coisa é diferente. 

Principais redes sociais no Brasil:

01. YouTube
02. Facebook
03. WhatsApp
04. Instagram
05. Facebook Messenger
06. Twitter
07. LinkedIn
08. Pinterest
09. Skype
10. Snapchat

Não menospreze
o Facebook!
Precisamos contar algo para você: o Facebook 
não morreu! Só no Brasil, são cerca de 130 
milhões conectados lá. Enquanto isso, o 
último dado oficial do Instagram mostra que 
são cerca de 69 milhões de brasileiros. 

WhatsApp, o grande protagonista!

O WhatsApp é o comunicador de mensagem 
instantânea mais usado no mundo, seguido 
pelo Facebook Messenger. Você já tem 
utilizado o WhatsApp como ferramenta de 
comunicação com seus públicos? Não? Então, 
é bom repensar as estratégias de comunicação! 

Além disso, o WhatsApp está presente em 
133 países, e o Facebook Messenger em 75. 
Ou seja, o tio Mark Zuckerberg tem dominado 
a comunicação instantânea no mundo! Para 
nós, brasileiros, é um ponto muito importante 
como cristãos enxergar a internet como um 
campo missionário a ser alcançado. Podemos 
falar com praticamente o mundo inteiro 
e instantaneamente por um comunicador 
desses, chegando, enfim, aos confins da Terra.
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 Do que as 
pessoas

têm fome?



Vejamos:
01. 93% vídeos;
02. 51% vlogs
03. 70% música em streaming,
04. 47% rádio on-line;
05. 39% podcasts.

Mais vozes, menos dígitos...
Outra tendência que já é realidade são as buscas feitas por voz, como no 
Google, por exemplo. O público mais jovem é o que mais faz este tipo de 
busca: 56% dos jovens, de 16 a 24 anos, só fazem buscas por voz. 

E você? Costuma usar comandos de voz no seu celular? Cada vez mais 
poderemos nos conectar não apenas a smartphones, relógios ou à internet 
por voz, mas em diversas tecnologias e também eletrodomésticos, veículos... 
E o céu parece não ser o limite!

E aí? Como conseguimos entrar na jornada dessas pessoas que ficam 
on-line todos os dias? Como levar a nossa mensagem? Como fazer parte 
destes minutos que o brasileiro gasta na web todos os dias?

DO QUE AS
PESSOAS
TÊM FOME?
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Seja
  relevante!

Diante de tudo o que foi apresentado, você ainda 
tem dúvidas do potencial que a internet tem? 
Acredite, o seu ministério precisa estar conectado 
ao mundo da web!

As redes sociais são uma importante aliada no 
cumprimento do IDE!

Se você está em uma igreja ou ministério, por 
exemplo, é possível fazer uma pesquisa local para 
saber quais redes sociais as pessoas mais usam, 
para que você invista mais tempo nelas e não em 
outras redes onde eles não estão.

Pense na estratégia para sua realidade local para 
potencializar uma comunicação global e para a 
rede social que você pretende utilizar. Dessa forma, 
você irá levar o Evangelho para mais pessoas e 
impactar vidas!



“VÃO PELO MUNDO TODO E PREGAI O EVANGELHO A 
TODAS AS PESSOAS”.

(Marcos 16:15).
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BLOG HITBEL: 
http://hitbel.com.br

CONVERSATION PRISM 5.0
https://conversationprism.com/

TIC DOMICÍLIOS
https://www.cetic.br/pesquisa/domicilios/

WE ARE SOCIAL/HOOSTUITE JAN/2019 - BRAZIL https://pt.slideshare.net/DataReportal/digital-

-2019-brazil-january-2019-v01

WE ARE SOCIAL JUL/2019 - WORLD
https://www.slideshare.net/DataReportal/digi-

tal-2019-q3-global-digital-statshot-july-2019-v01?ref=https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.

com/datareportal/digital/2019/wearesocial/en/digital-2019-wearesocial-en-q3-global-digital-s-

tatshot.htm
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