ESTRATÉGIA ADVENTISTA
GLOBAL
Um Ambicioso Projeto de Alcance Missionário Está Tomando Forma.
Que Papel Poderá Ser Desenvolvido
Por Estudantes e Profissionais Universitários?

Humberto M. Rasi e Charles R. Taylor

O

números são severos e as
tendências inexoráveis: no
começo de 1989, a população mundial beirava os 5.200.000.000, ao
passo que os membros mundiais
da Igreja Adventista do Sétimo
Dia alcançavam 5.700.000; a população mundial cresce à base de
238.000 pessoas ao dia, ao passo
que a população adventista cresce à taxa de 1.200 novos membros ao dia.
Observadores do mundo religioso têm documentado o notável
crescimento alcançado por nossa
Igreja ao longo de sua curta existência. Têm eles sido impressionados pelo salto que começa com
o nosso modesto início regional
na década de 1840 e transformase em ampla presença internacional na atualidade. Em muitos países representamos uma das mais
prósperas e dinâmicas parcelas
da comunidade religiosa. Nossa
obra educacional, médica, de pregação, publicação, radiodifusão,
bem-estar e socorro comunitário,
é conhecida e apreciada. Em proporção ao nosso tamanho, mantemos um dos mais poderosos
programas missionários de alémmar. Ainda assim, torna-se bastante claro que estamos longe de
comunicar "o evangelho eterno ...
aos que se assentam sobre a Terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo" (Apocalipse 14z6)1.
Em outubro de 1986 o Pastor
Neal C. Wilson, presidente da
Igreja Adventista do Sétimo Dia,
apresentou aos líderes denominacionais reunidos no Rio de Janeiro, Brasil, o desafio de desenvolverem uma estratégia global com
o objetivo de cumprir a determiS

nação atribuída por Cristo a Seus
seguidores há quase 2.000 anos.
"Ide, portanto, fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os
... [e] ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado" (Mateus 28:18 a 20). Pastor Wilson retratou vividamente
as vastas áreas mundiais que se
acham sem a presença adventista e os muitos milhões que jamais
ouviram a história do evangelho.
O que aconteceu desde que este audacioso sonho foi esboçado
no Rio de Janeiro? Quais são as
principais características da Estratégia Adventista Global que
atua1mente está ganhando contornos mais nítidos? Qual o papel que
nós podemos desempenhar na
mesma, à medida que rapidamente avançamos para o século 21?

As Dimensões de
Nossa Tarefa
Durante mais de 120 anos os
adventistas do sétimo dia têm
obececido ativamente a ordem de
Cristo quanto à comunicação das
boas novas de Sua primeira e segunda vindas aos habitantes da
Terra. Temos considerado com
seriedade Suas palavras proféticas: "E este evangelho do reino
será pregado por todo o mundo,
para testemunho a todas as nações. Então virá o fim" (Mateus
24:14). Temos investido grandes
recursos humanos e materiais na
busca deste objetivo. Embora os
resultados tenham sido animadores, apercebemo-nos das enormes dimensões da tarefa que ainda se encontra diante de nós, coDIÁLOGO 2 - 1989

mo adventistas, ao lado de outros
cristãos. (Quadro 1 - "Situação
Global da Missão Cristã - 1989")
Considere os seguintes fatos:

1. Realidade demográfica.
Embora estejamos batizando aproximadamente 1.300 novos adventistas por dia, a população mundial cresce a uma taxa 200 vezes
maior que este número. Mesmo
que incluamos o amplo trabalho
de evangelização executado por
todas as igrejas e agências cristãs, cerca de um quarto da população mundial - 1.300.000.000
pessoas - ainda não foi evangelizado.

2. Crescimento irregular de
membros. Ao passo que, em média, existe um adventista para cada 905 pessoas no mundo, em
muitos países a proporção revelase muito menor. Adicionalmente,
ainda não estabelecemos a presença adventista em várias nações, tais como Meganistão, Albânia, Cambodja, Líbia, Somália,
Síria, Tunísia e Iêmen. Uma olhadela rápida ao mapa-múndi denominacional mostra que nossa
maior concentração de membros
reside nas Américas, na África e
na área da Austrália e Pacíficodo Sul. (Veja o Quadro 2, "População Mundial e Presença Adventista.")

3. Cinco Desafios Principais.
A análise do atuaI cenário mundial revela que cinco blocos populacionais requerem nossa atenção
especial:
-China, com 1 bilhão e cem milhões de pessoas, e talvez cerca
de 60.000 adventistas - um para cada 20.000 habitantes.
-O mundo muçulmano, com
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Quadro 1

Situação Global da Missão Cristã
ANO
POPULAÇAO MUNDIAL TOTAL
CIDADES
Metrópoles (mais 100.000 hab.)
Mega!ópoles (mais 1.000.000 hab)
SITUAÇÃO REUGIOSA
Crisláos (todos os grupos)
Muçulmanos
Sem Religião
Hindufsras
Budistas
Ateus

1900

1970

1980

1989

2000

1.619.886800

3.610.034.400

<1.373.917.500

5.200.782.100

6 .259.642.000

2.700
227

3.370
317

4.200
'33

1 432.686.500
722.956.500
715.90 1.400
582.749.900
273.715.600
195. 119.400
89.963.500
16.938.200
14 .244.400

1.72 1.655.700
908 261 .000
850.881.600
689.955.200
3 19.775.200
23.163.600
99.312.700
18.574.400
17.584 800

2.130 000.000
1 200.653.000
1.021.888.400
659.252.300
359.092.100
262.447.600
100.535.900
20 173.600
23631.700

884.02 1.800
230.000

33
1.323.389.700
1.018.355.300
270.000

33
1.589 516.300
I 193.073.0400
325.800

34
1.967.000.000
1.377.000.000
500.000

47.557.000
143.402.500
233.424.200
672.319.100

49.804.000
160.737.900
262.157.600
802.660.000

53.098.500
177.486.900
318.064 .100
944.495.800

61.037.200
199.8 I 9.000
386.000.000
1.144.000.000

115.924.200
10.050.2'00
397.108.100
262.027.800
169.246.900
14.669.400
76.770.200
86.0 12.300

164 571.000
16149.600
':03 117.600
340.978.600
178.892.500
16.160.600
106.733.200
96.726.500

221.767.300
80.101 .500
408.087.100
427.902.300
188.260.000
17.866.000
138.945.900
106 566.200

323.914.900
128000.000
411.448.700
555.486.000
201 .265.2'00
21.361.500
185.4 76. 700
118.10 1.000

1.391.956.000

1.380.576.000
32

1.273.930.000
25

1.038.819.000
17

400

2.400

20

161

558.056.300
200.102.200
2.923.000
203,033.300
127 .159.000
225.600
106.339.600
12.269.800
2.960.600

1.216.579.400
550.919 000
543.065.300

ReligiOcs Tllbal5
Judeus
" Shlks"
CRISTIANISMO GLOBAL
34
~b Crisla05 na Poput. Mund.al
521 .563 200
Membros de Igrejas
469.259.800
Cristãos PlallCantes
35.600
MártJres C,lst30s (média anual)
N: MEMBROS POR BLOCOS ECLESIÁSTICOS
30.573.700
Anglicanos
115.897.700
Ortodoxos
103.056.700
Prolestames
266.419400
CatóliCOS Romanos
MEMBROS POR ÁAEAS
8.756400
África
1.763.000
Ásia Dilema!
273.788.400
EU/opa
60.025.100
Améllca Lallna
59.569.700
AmérICa dO Norte
4.3\1.400
Occanlél
16.347.200
Asia Meridional
UnIi'lo Soviética
97.002.000
EVANGELlZACÃO MUNDIAL
788
159.000
Populações Nao-evangehzadas
% Nl.\o-evang. na popul mundial

,.

/165.784.800
231.672.200
165.288.500
88.077.400
15.185.900
10.612.200
34
I 131.809.600

3.

Quadro 2

POPULAÇAO MUNDIAL E PRESENÇA ADVENTISTA
Por Divisões e Áreas Vinculadas à Associação Geral, em milhões. 1989
Densidade 1989
DIVlSAo Norle·Americana
27A mdhões

5, 1
3, 1
2,1
1,1
0,6
0,3
0,0

DIVisão TIMS·Eulopéia
301 m,lIlOeS

a
a
a
a
a
a
a

8,0
5,0
3,0
2,0
1,0
0,5
0,2

Adventistas do Sétimo Dia em
Relação a 1.000 Habitantes

DlVlSao do Exlremo Doente
788 m~hOes

DN>~O Sul· Americana
240 mllhOcs

I Divi~o
157

da

Alnca Odental

OVls40 do Sul cio Pacífico
26 milhOes

ml~hOOS

•

OuOClcnlo do adventistas do sétimo elas lace a 1 000 habnantes da populaç<'lo mundial
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900 milhões de pessoas e uma religião militante, e um pequeno
número de adventistas espalhados ~ em vários países.
• India, com mais de 800 milhões de habitantes, a maior parte dos quais são hinduístas, budistas, muçulmanos ou "sikhs".
• A órbita soviética, com mais
de 450 milhões de pessoas e um
sistema sócio-político que se opõe
ao cristianismo ou, na melhor das
hipóteses, mal o tolera.
O mundo p6s-cristão e secularizado, que se acha representado
por milhões que, em sua maioria,
vivem nas afluentes nações do
Ocidente e nos grandes centros
urbanos.
Adicionalmente, ainda necessitamos estabelecer presença marcante em megalópoles como Tóquio, Calcutá, Bombaim, Moscou,
Londres, Cairo, Manila, Jacarta,
Teerã, Nova Delhi, Shangai,
Kinshasa, Lagos, Beijing, Istambul e Bancoc.
4. Recursos Limitados. Numa base per capita, os adventistas do sétimo dia destacam-se
dentre os mais generosos mantenedores dentre todos os grupos
religiosos. Nossos dízimos e ofertas provêem os meios necessários
ao nosso crescente ministério de
manutenção das atividades existentes e ao avanço em novas
áreas. Entretanto, uma vez que
os maiores ganhos numéricos de
membros ocorrem nas nações em
desenvolvimento e entre os setores menos afluentes das sociedades, nossos recursos têm-se revelado insuficientes ao tentarmos
prover capelas e pastores, escolas e professores, clínicas e pessoal médico, bem como outros
serviços básicos para os novos
membros e para o avanço missionário. Assim, nossas ofertas missionárias aparentemente não estão sendo suficientes para atender as necessidades crescentes.
Onde iremos encontrar os recursos adicionais requeridos para
nos estabelecermos em áreas
não-penetradas do globo? Deveríamos redistribuir alguns de
nossos recursos com o fito de
cumprir a comissão de Cristo?
5. Áreas Fechadas aos Missionários. Barreiras políticas e

religiosas impedem que missionários cristãos de tempo integral
penetrem em amplas áreas do
mundo. Em alguns países o evangelho não pode ser anunciado publicamente, sob as penas da lei.
Temos de reconhecer que nalguns casos a inconsistência dos
professos cristãos contribuiu para a imposição destas restrições.
Como resultado, temos sido impelidos a utilizar métodos alternativos na apresentação das boas
novas às pessoas que vivem atrás
das muralhas. No momento
atual, parece que as melhores
abordagens para a realização de
nossa missão nestas áreas fechadas têm sido o uso de radioteledifusão, escolas bíblicas por
correspondência, publicações de
baixo custo e cristãos estrangeiros que moram temporariamente nestes lugares.

Tendências Favoráveis
Sabemos que a vitória final do
bem sobre o mal neste planeta
encontra-se nas mãos de um
Deus poderoso, sábio e amorável.
Operando através de agentes humanos livres, Ele cria oportunidades para o avanço de Seu plano salvífico. A seguir enumeramos alguns destes desdobramentos positivos:
1. Mais Amplo Acesso à Bíblia. O ritmo de tradução, publicação e distribuição das Escrituras tem sido acelerado nos últimos 25 anos. Os valiosos serviços
das Sociedades Bíblicas Unidas
têm sido suplementados pela
agência Wycliffe Bible Translators e outras do gênero. A Palavra de Deus acha-se agora acessível a bilhões de leitores em todos os principais idiomas e na
maior parte dos menos representativos, ao redor do mundo. Até
mesmo a Igreja Católica Romana, numa reviravolta notável,
tem estado a promover o estudo
das Escrituras entre os seus fiéis.
Somente no último ano, 50 milhões de Bíblias e 73 milhões de
Novos Testamentos foram distribuídos nos países do globo.
2. Áreas Fechadas Estão se
Abrindo. Pressionados por fatores sociais e econômicos, alguns
DIÁLOGO 2 - 1989

governos que ideologicamente se
opõem ao cristianismo agora estão permitindo aos crentes que
pratiquem abertamente sua fé e
até mesmo a compartilhem com
outros. Seus líderes compreenderam que a maior parte dos cristãos são também corretos cidadãos, trabalhadores confiáveis e
colaboradores em favor do bemestar geral da sociedade. Países
que até há pouco proibiam a circulação da Bíblia, tais como a
China e a União Soviética, estão
cooperando com sua publicação e
distribuição nacional. A despeito
do elevado número de cristãos
que ainda hoje sofrem perseguição e martírio, novas oportunidades para serviço e testemunho estão aparecendo em áreas de onde tais mudanças não eram esperadas.
3. Redução das Distâncias
em Nosso Mundo. Maiores facilidades em termos de viagens permitem agora que número crescente de pessoas de todo o mundo se movimentem na qualidade
de turistas, trabalhadores estrangeiros ou imigrantes, criando assim oportunidades para o testemunho cristão. Por volta de 1990
cerca de 400 a 600 milhões de turistas estarão ocupando as rotas
do globo anualmente, em comparação com 25,3 milhões em 1950.
Grande número de estudantes de
países não-cristãos estão :freqüentando universidades estrangeiras
no Ocidente, e de modo geral
estão-se familiarizando com a cultura cristã. Modernas estações de
rádio e televisão utilizam novas
técnicas a fim de transmitir program~ cristãos que chegam aos
mais isolados pontos da Terrà.
Nosso mundo rapidamente se
transforma numa aldeia global.
4. Crescente Espiritualidade. Deus implantou em todos os
seres humanos urna irreprimível
sensibilidade aos assuntos espirituais. A despeito da poderosa
tendência secularizante que se
espraia sobre a cultura ocidental,
homens e mulheres prosseguem
procurando um significado transcendente para a vida. Como resultado de crescente desencanto
com as soluções puramente humanas para os nossos problemas,
7

novas formas de espiritualidade
estão surgindo. O cristianismo bíblico ainda oferece a visão mais
satisfatória, em todo o mundo,
quanto a nossa origem, propósito e destino. Ao passo que a população mundial cresce à taxa de
1,7 por cento ao ano, nossa igreja prossegue atraindo novos
crentes, fazendo aumentar o número de membros à taxa anual
mundial de 6,3 por cento.
S. Visibilidade Adventista.
Os adventistas do sétimo dia, individual e coletivamente, estão
atraindo a atenção de pesquisadores e jornalistas em muitas nações. Como resultado, um fascinante mosaico de histórias de interesse humano estão emergindo. Alguns focalizam nossos hábitos de saúde e vida prolongada,
as atividades médicas pioneiras
de nossos especialistas e o impacto positivo de nossos programas
educacionais. Outros registram
as atividades de socorro e desenvolvimento executadas pela
ADRA, nossa crescente presença em governos nacionais e a
sempre ascendente influência de
milhares de nossos profissionais,
administradores e voluntários.
Esta visibilidade crescente oferece oportunidade única para que
compartilhemos aos outros de
nossa fé cristã.

Desenvolvendo uma
Estratégia
A Comissão de Estratégia Global (CEG), constituída por representantes das divisões mundiais e da Associação Geral, foi
indicada a fim de racionalmente
mobilizar todos os recursos de
nossa igreja no sentido de realizarmos a missão mundial que
Cristo atribuiu a nós, Seus seguidores. Aqui se encontram as
principais características deste
plano que agora está surgindo a
partir do estudo:
• Segmentação. De modo a
proceder .sistematicamente, o
CEG dividiu a população mundial
em segmentos de aproximadamente 1 milhão de pessoas cada,
com base em agrupamento étnicolingüístico. A análise dos 5.200
segmentos resultantes revela que
8

existe alguma presença adventis-

ta em aproximadamente 3.200
dos mesmos. Isto faz com que restem, em termos aproximados,
2.000 se&'!!lentos populacionaiscom 1 milhão de habitantes cada
- onde atualmente não existe a
presença de adventistas do sétimo dia.
• Objetivo. A CEG propõs que,
através de uma abordagem sistemática, tentemos estabelecer até
o ano 2.000 a presença adventista em cada um dos 2.000 segmentos populacionais de 1 milhão de
pessoas, onde presentemente não
nos encontramos. A fim de realizar este objetivo, a CEG elaborará um plano, estabelecerá esquemas cronológicos, alocará recursos, esboçará sistemas de monitoramento e implementará procedimentos de avaliação.
• Alvos. Dos 2.000 segmentos
populacionais sem presença adventista, cerca de 500 estão localizados em territórios que correspondem a divisões organizadas
do campo mundial da Igreja, e
seus líderes serão responsáveis
pelo desenvolvimento de planos
para atingir estas áreas. Os restantes 1.500 segmentos correspondem a áreas em que não existem divisões mundiais da Igreja.
A maior parte das mesmas encontram-se na Ásia e norte da
África, em países "fechados" nos quais as barreiras religiosas
e políticas impedem a entrada.de
missionários cristãos regulares.
A Associação Geral tomará a iniciativa de projetar e implementar
um plano de penetração para cada uma destas áreas. Ela também cooperará com as divisões
mundiais no sentido de ampliar a
presença adventista em seus grupos populacionais internos de 20
milhões de pessoas ou mais, on-
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de a presença adventista está representada por um quociente de
1 para mil habitantes ou menos.
Setecentos e cinqüenta mil dólares já foram separados para iniciar este programa, e verbas adicionais estão sendo antecipadas
• Pesquisa. Foi proposto que
grupos de especialistas sejam indicados a fim de focalizar sua
atenção nos quatro maiores desafios religiosos e ideológicos com
que temos de nos defrontar, na
qualidade de cristãos - islamismo, budismo, hinduísmo e secularismo. Nossa expectativa é de
que eles recomendem métodos e
desenvolvam materiais que possam abordar (com êxito) estes
vastos setores não-cristãos do
mundo.
• Facilitação. A CEG recomendou a criação de uma corporação sem fins lucrativos que
opere na qualidade de Centro de
Relações Internacionais, destinado a estimular contatos e intercâmbios entre membros e instituições adventistas do sétimo dia,
de um lado, e populações e instituições não-adventistas, de outro, nestes aproximadamente
1.500 segmentos selecionados como alvos de ação direta.
ESl?eramos que, uma vez estabeleCido, este centro venha a facilitar os serviços de estudantes
e profissionais adventistas nas
áreas-alvo, estimulando intercâmbio profissional e acadêmico,
fomentando a provisão de serviços técnicos e comerciais adventistas no exterior.
I

Projeções
Quando Jesus Cristo estabeleceu Sua Igreja há quase 2.000
anos, a ordem para comunicar o
evangelho a todas as pessoas do
mundo representava um desafio
de aproximadamente 170 milhões de indivíduos. Paulo, Pedro
e muitos outros cristãos primitivos compartilharam da mensagem de Cristo, expondo suas vidas e alcançando notável êxito.
Desde aquela época a tarefa tem
crescido tremendamente. Hoje,
para os adventistas, ela representa pelo menos 2 bilhões ae pessoas em setores não-penetrados,
em adição aos milhões que se en-

contram em outras áreas! Ainda
assim, contudo, o Santo Espírito
de Deus acha-Se tão disponível e
tão plenamente poderoso como
qua:ndo nos~os ancestrais espirituaIs sacudlram o Império Romano mediante seu testemunho.
De que modo poderemos nós,
como estudantes e profissionais
universitários adventistas, cooperar com este ambicioso projeto? Apresentamos, a seguir algumas possibilidades para ~ sua
consideração pessoal:
• Familiarize-se com o desafio
da evangelização global. É necessário que você leia tanto quanto
lhe seja possível a respeito de
áreas não-penetradas do mundo
e a respeito de seus respectivos
povos. "Adote" urna destas áreas
ou grupos étnicos, dedicando-lhe
estudo profundo. Talvez lhe seja
possível começar a aprender o
ldioma que se pratica numa destas populações-alvo.
.Ore regularmente pela área
ou grupo étnico "adotado". Submeta seus talentos a Deus, pedindo-Lhe que os use para o avançamento do reino de Cristo na
Terra. Nutra sua vida espiritual
e fortaleça a sua mente através
do estudo regular da Bíblia. Mantenha-se atento(a) à orientação
do Espírito Santo, dispondo-se a
obedecer plenamente. Lembre-se
que missionários adventistas de
tempo integral talvez nunca venham a poder penetrar em cerca
de 1.500 grupos populacionais
ainda não atingidos do globo terrestre. Isto sigirifica que teremos
de utilizar modelos alternativos
de serviço missionário.
• Desenvolva modos pessoais
de compartilhamento de sua fé.
Faça-o em relação a pelo menos
um de seus colegas de estudo ou
de profissão. Caso lhe seja possível identificar alguém que pertença a uma das áreas não penetradas do mundo, tanto melhor.
Organize um pequeno grupo
evangelfstico celular, que seja capaz de começar a distribuir ativa
influência cristã na área em que
você estuda ou trabalha. (Veja
"Vinho Novo e Odres Novos", no
primeiro número de DIÁLOGO.)
Tome como sua orientação esta
máxima: "Pense globalmente,

atue localmente."
• Mantenha contato com o representante da Comissão de Estratégia Global em sua divisão ou
união afiliada (seus endereços
acham-se publicados na segunda
página do presente exemplar), ou
com o Secretário da CEG da Associação Geral (Dr. Charles Taylor, 12501 Old Columbia Pike
Silver S~ring, MD 20904, EUA):
Compartilhe com eles suas idéias
sobre como poderá ser acelerada
a evangelização, tanto em sua
terra natal quanto em países estrangeiros. Estas idéias por certo serão levadas em consideração
quando a estratégia global da
Igreja ganhar forma. Ofereça-se
voluntariamente para estudar
um dos 2.000 segmentos populacionais não alcançados, preparando um breve resumo de suas características, e relacione os fatores que deverão ser levados em
consideração quando se escolher
uma abordagem de penetração
nesta área.
No último livro da Bíblia o
apóstolo João registrou uma impressionante visão do final triunfo de Cristo e de Seus seguidores,
no fim do tempo. Escreveu ele:
"Depois destas coisas vi, e eis
grande multidão que ninguém
podia enumerar, de todas as nações,. tribos, povos ~ línguas, em
pé dIante do trono e diante do
Cordeiro, vestidos de vestiduras
brancas, com palmas nas mãos"
(Apocalipse 7:9): Esta antevisão
profética nos assegura que a estratégia global de Deus será empreendida com êxito e que incontáveis milhões, representando os
povos de todo o mundo, salvar-seão para toda a eternidade. En~uanto isso, isto é, enquanto estivermos orando, planejando e
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trabalhando - Ele prometeu
que, através do Santo Espírito,
estará conosco "Todos os dias
até à consumação dos séculos'~
(Mateus 28:20).

NOTAS
1. Todos os textos bíblicos utilizados neste artigo foram extraídos da
Versão Almeida Revista e Atualizada no Brasil.
2. Dados de David B. Barrett
"Annual Statistical Table on GlobaÍ
Mission: 1989", InternatiortalBulletin ofMisswnary Researck (Janeiro
de 1989), página 21.
Humberto M. Rasi (Ph.D. pela Universidade Stanford) é diretor Associado do
Departamento de Educação da Associa·

ção Geral. Charles R. Taylor (Pk.D. pela
Uni~ de Marylandj atua como Secretário da Com:issão de Est·ratégia Global da Conferência Geral.

DEBATE
Estratégia Global

1. Qual foi a sua reação pessoal diante das informações apresentadas neste artigo? Em que
'medida você concorda ou discorda diante dos principais pontos
apresentados? Por quê? Porventura ocorreram omissões importantes?
2. O que estes dados estatísticos e tendências representam
quanto ao país em que você vive?
Em sua opinião, qual a abordagem nova que poderia ser implementada a fim de expandir a presença e proclamação adventista
do sétimo dia no próprio local em
que você mora? Quais as formas
de serviço missionário alternativo que você recomendaria?
3. É apropriado que nossa
igreja planeje penetrar as áreas
não alcançadas e de mais difícil
acesso do mundo? Ou deveríamos
deixar este desafio para outros
cristãos enquanto concentrássemos nossos esforços em áreas
nas quais as pessoas presentemente demonstram interesse
maior pelo evangelho? Qual a
porcentagem de nossos recursos
que deveria ser destinada, por
um lado, à penetração em novos
territórios e, por outro, à manutenção das atividades já existentes? Por quê?
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