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RESUMO 

 
A Escola de Teatro Musical de Brasília é o primeiro centro de estudos voltados              

especificamente para o teatro musical na capital. Está no mercado há 10 anos e              

oferece um serviço de qualidade, tanto como escola formando artistas de alto            

nível, quanto como produtora de espetáculos apresentando musicais a nível          

profissional. Apesar do excelente produto, a comunicação externa da escola é           

pouco eficiente quando se trata de trazer público externo para os espetáculos            

além dos parentes e amigos do elenco. A presente pesquisa procura investigar            

como suprir essa lacuna utilizando ferramentas de publicidade não tradicional de           

baixo custo com o objetivo de trazer maior visibilidade para a escola sem que              

sejam necessários grandes investimentos. Encontrou-se como possibilidade o        

investimento em produção de conteúdo regular nas mídias sociais, no site e no             

blog da escola e em ações de guerrilha. 

 

Palavras-chave: publicidade e propaganda; produção cultural; interação;       

comunicação; marketing; teatro musical. 
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 1.Introdução 
 

Muitos turistas e, inclusive, muitos moradores de Brasília reclamam         

da falta de opções de lazer e de cultura disponíveis na capital, mas na              

realidade, Brasília tem sim diversas opções. Peças de teatro, exposições,          

shows e outros eventos do tipo acontecem na cidade toda semana, mas            

muitos deles sofrem para conseguir público e poucos são os espetáculos           

que conseguem lotar teatros ou casas de show de médio ou grande porte,             

com exceção, é claro, de atrações já conhecidas que são trazidas de fora             

da cidade. 

Além da visibilidade que esses artistas já têm, a maioria deles vem            

sempre muito bem assessorada com uma equipe de comunicação e com           

um budget razoável para investir em divulgação nas grandes mídias          1

tradicionais como a televisão, por exemplo. A realidade financeira dos          

espetáculos desenvolvidos e produzidos na capital é bem diferente. O          

público da maioria das peças de teatro da capital brasiliense se resume a             

familiares e amigos do elenco ou pessoas envolvidas diretamente com o meio            

artístico. Se o brasiliense procura lazer e os teatros procuram público, por que os              

dois não se encontram?  

Analisando as diferenças entre as produções trazidas de fora e as           

produções brasilienses, percebeu-se uma dissonância enorme na forma como         

cada um trata a comunicação. Enquanto o primeiro muitas vezes encara a            

comunicação como um investimento, o segundo a vê como um custo a mais e na               

tentativa de reduzir gastos, a comunicação feita por um profissional da área é             

cortada logo de início, tornando-se responsabilidade do próprio elenco, o que           

justifica a predominância de amigos e familiares nas platéias. 

Assim, a comunicação das produções teatrais brasilienses é bastante         

precária, resumindo-se muitas vezes a criação de um evento de Facebook sem            

estratégia definida para as postagens na página do evento e, de vez em quando,              

1 “budget”: termo de origem inglesa para designar o orçamento de um trabalho específico ou mesmo 
de uma empresa num período de tempo específico. 
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panfletagem em pontos nem sempre tão interessantes. Uma comunicação fraca          

como a anteriormente descrita perde quase toda a visibilidade quando colocada           

ao lado de grandes anunciantes que, muitas vezes, nem são do mesmo ramo e              

nem compartilham de um mesmo target , mas disputam a atenção do consumidor            2

diretamente.  

Esses mesmos grandes anunciantes já sofrem com uma crise na          

publicidade por conta dos avanços tecnológicos e por conta da forma como o             

consumidor lida com essas tecnologias. A publicidade tradicional acaba por          

interromper um momento de entretenimento do consumidor para expor a ele           

algum tipo de anúncio, fato que já tem irritado profundamente o consumidor que,             

hoje em dia, na maioria dos meios, tem como fugir da publicidade e, de fato, foge                

sempre que pode.  

 

 
Figura1: A atriz Luiza Lapa, ex-aluna da ETMB, na montagem brasileira oficial de Os Miseráveis 

em 2017. Fonte: Instagram 
Figura 2: O ator Fabio Gomes, ex-aluno da ETMB, na montagem brasileira oficial de Avenida Q 

em 2016.Fonte: Facebook 
Figura 3: O ator Mateus Ribeiro, ex-aluno da ETMB, na montagem brasileria oficial de Meu Amigo 

Charlie Brown em 2016. Fonte: Facebook 
 

A Escola de Teatro Musical de Brasília (ETMB), já está no mercado há 10              

anos e é hoje a principal formadora de artistas de teatro musical do DF, enviando               

atores e atrizes de qualidade para os grandes musicais profissionais do eixo            

Rio-São Paulo e até mesmo para fora do país. Embora o enfoque da ETMB seja               3

2 “target”: termo de origem inglesa para designar o público alvo de uma campanha, uma publicação 
ou algum tipo de conteúdo de entretenimento. 
3 “Eixo Rio-São Paulo”: O Rio de Janeiro e São Paulo são duas cidades famosas por centralizar a 
produção cultural de nível nacional. Os grandes musicais brasileiros não fogem a regra e se 
localizam praticamente só nas duas cidades e raramente saem em turnê pelo país. 
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no processo e não no espetáculo, já que se propõe como escola, a cada              

semestre letivo, monta-se uma apresentação de alta qualidade onde se reúnem           

equipe de produção, orquestra e um elenco de cerca de 40 artistas. De um modo               

geral, as sessões nunca são vazias, mas nem sempre tem casa cheia em todas              

as sessões. Enquanto isso, musicais de menor porte que vem em turnê e passam              

por Brasília quase sempre lotam espaços muito maiores. 

 

1.1. Problema de pesquisa 
 

Baseado no exposto acima, este trabalho visa responder ao seguinte          

questionamento: quais são as possíveis alternativas de publicidade não         

tradicional cabíveis para a realidade estrutural da Escola de Teatro Musical de            

Brasília para que esta consiga dialogar e conquistar com mais eficiência o público             

de Brasília? 

 

1.2. Objetivos Gerais e Específicos 
 

Objetivo Geral 
- Verificar quais são as ferramentas de publicidade viáveis e de baixo           

custo que possam ser usadas pela ETMB. 

 

Objetivos Específicos 

- Analisar a realidade estrutural e a comunicação externa da ETMB. 

- Investigar a diferença entre publicidade tradicional e não tradicional. 

 
1.3. Justificativa 
 

O senso comum entre pequenos e microempresários é que a comunicação           

de um negócio é um gasto e não um investimento (DANTAS, 2015).  
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“Como a maioria dos cortes de verbas das empresas costuma seguir uma            

orientação meramente financeira-contábil, sem levar em consideração outros        

fatores como a possibilidade de enxergar essas verbas (de comunicação)          

como investimentos que geram retorno, elas, depois do corte de pessoal, são            

as mais visadas.” (DANTAS, 2015, p 277) 

 

Para os estudiosos da área, já é sabido o quanto um bom plano de              

comunicação pode impactar no desenvolvimento de um negócio e como existem           

estratégias e ferramentas adequadas para todo tipo de empreendimento. O          

mercado de entretenimento de Brasília é um mercado com grande potencial e            

crescimento constante mas que ainda precisa se atentar mais para a questão da             

comunicação das produções. Em diversos campos da arte e da produção cultural            

como um todo é possível citarmos artistas brasilienses que se destacam no            

Brasil, mas a grande maioria precisa sair da capital para conseguir estruturar            

uma carreira de sucesso. Consequentemente, a produção local fica prejudicada,          

o que poderia ser evitado caso os artistas locais recebessem a devida visibilidade             

sem precisar sair da cidade. 

A Escola de Teatro Musical de Brasília foi escolhida como objeto de estudo             

dessa pesquisa primeiramente pela proximidade que o autor da pesquisa possui           

com os responsáveis pela escola, o que facilitou a obtenção de dados que             

fundamentam o trabalho e permitiu que ele chegasse a conclusões mais           

profundas e assertivas. Em segundo lugar, a ETMB já compreende a importância            

da comunicação e se mantém aberta para novas estratégias que a impulsionem e             

a ajudem a impactar cada vez mais gente. O Brasil é o terceiro maior produtor de                

teatro musical do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a             

Inglaterra, embora a ETMB é uma das poucas instituições do país voltadas para a              

formação do artista de teatro musical. 

Tanto a presente pesquisa quanto a ETMB enquanto instituição têm por           

objetivo fomentar a produção cultural e contribuir para a formação de um mercado             

local de cultura bem desenvolvido e rico. Essa sinergia entre pesquisador e objeto             

foi a chave que os uniu afim de produzir um trabalho de relevância para a               

 



11 

academia, para o próprio pesquisador, para a escola e para o mercado            

brasiliense de cultura.  

 

1.4. Metodologia 
 

A presente pesquisa contou com um planejamento metodológico rico e          

diversificado a fim de compreender a situação como um todo. Ao definir quais             

métodos de pesquisa seriam utilizados, levou-se em consideração alguns pontos          

que precisavam ser compreendidos com o maior grau de clareza possível.           

Primeiramente, foi necessário conhecer a escola, seus objetivos e estratégias de           

comunicação para depois conhecer seu público. Depois foi necessário entender o           

público de Brasília para enfim descobrir como ele se relaciona com a cenário             

cultural da cidade e como ele pode encontrar a ETMB. 
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2. Referencial Teórico 

 

A natureza da ETMB não permite que ela faça grandes investimentos           

publicitários. Portanto, acredita-se que a escola deva se aproximar de um           

modelo de menor custo. 

Para compreender o cenário completo do caso, vamos nos         

aprofundar um pouco mais em três pontos que suportam a questão: a            

produção cultural; a interatividade dos meios enquanto diferenciação entre         

marketing tradicional e não tradicional; o investimento em comunicação. 
 

2.1. Produção Cultural 
 

Segundo a Constituição Brasileira, artigo 216, “Constituem patrimônio         

cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente           

ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos             

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I – As formas de expressão; 

II – Os modos de criar, fazer e viver; 

III – As criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços          

destinados às manifestações artístico-culturais; 

V – Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,            

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.” 

O conceito de “cultura” mais próximo do que se conhece hoje em dia surgiu              

pela primeira vez no fim do séc XIX através de Edward Tylor (1871, apud DE               

BARROS LARAIA, Roque. 2001) que uniu os termos Kultur (que simbolizava os            

aspectos espirituais de uma comunidade) do germânico e Civilization (que se referia            

às realizações materiais de um povo) do francês e definiu o termo inglês Culture              
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como um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis,           

costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como           

membro de uma sociedade.(TYLER, 1871) Outros estudiosos anteriores, embora         

não utilizassem especificamente o termo cultura, já compreendiam que os hábitos           

de uma sociedade eram o que diferia um povo de outro, diferente das qualidades              

inatas humanas que os tornavam iguais. (LARAIA. 2001) 

Assim, podemos concluir que a grande importância da cultura reside na           

necessidade de um indivíduo de participar de um grupo, de uma sociedade. A             

cultura vai permitir que o indivíduo se integre e seja reconhecido enquanto            

pertencente a um determinado grupo. 

As áreas de estudo que, de alguma forma, abordam a cultura podem defini-la             

de formas diferentes, mas praticamente todas destacam o comportamento e a arte            

que se associa a identidade de um grupo definido. Dentro do campo de estudo da               

Comunicação, Ana Carolina Reis (2003) define cultura como “a produção material e            

imaterial de uma sociedade e que lhe dá seu caráter distintivo. Assim, inclui, mas              

não se limita à produção artística.” 

  
Cultura, aqui, abrange desde a produção de elementos da chamada          

indústria cultural, como livros, revistas, jornais, filmes, vídeos e CDs, até o fruto             
do trabalho dos nossos milhares de paneleiros, rendeiras, tapeceiros, escultores          
e tantos outros que encantam por sua singeleza de criadores anônimos. (REIS,            
2013) 
 

A comunicação dos produtos culturais (incluindo-se aqui eventos culturais) é          

uma peça fundamental para que aconteça da melhor forma essa relação entre            

produto e público, ou seja, para que o produto possa de fato contribuir para a cultura                

da comunidade onde está inserido. O comunicador deve estar sempre apoiado no            

produtor cultural a fim de compreender o conceito do produto e o público alvo.              

Assim, o comunicador e o produtor vão ter uma melhor noção sobre que tipo de               

comunicação deve ser feita, que tipo de linguagem usar, em qual veículo usar e até               

mesmo onde e quando o produto deve ser veiculado.  

Em seu manual de comunicação integrada para produção cultural, Guilherme          

Costa (2013) destaca a importância do mailing e da assinatura de newsletter, pois o              

primeiro passo para se divulgar um produto cultural é garantir que os colegas e              
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interessados da área saibam sobre o produto, já que esses, espontaneamente, vão            

disseminar a informação em seus núcleos e em suas redes de contatos. Depois             

dessa etapa inicial é que vamos pensar em um planejamento de comunicação. Aqui             

pode-se utilizar desde assessoria de imprensa a mídias digitais online para obter            

sucesso dependendo de cada caso. Embora os possíveis apoiadores e          

patrocinadores adorem ver suas marcas sendo mencionadas em jornais e revistas,           

nem sempre o público alvo do produto vai ser impactado por esses veículos e, tendo               

um orçamento limitado, cabe ao produtor cultural e ao profissional de comunicação            

envolvido optar pelo veículo que trouxer mais visibilidade para o produto dentro do             

universo do público alvo. 

 
Há limites financeiros, de pessoal e de tempo que, muitas vezes,           

inviabilizam ações mirabolantes. Ao invés disso, podemos, sim, pensar em um           
plano de comunicação prático, que transmita, em poucas páginas, os objetivos,           
ações, metas e prazos a serem cumpridos, e que carregue consigo a            
possibilidade de execução. Ainda sendo viável, o plano deve ser flexível o            
suficiente para sofrer mudanças ao longo do processo. O engessamento de ações            
de comunicação é um sintoma comum, que advém do medo da inovação e da              
obrigatoriedade de execução de contrapartidas fixadas por financiadores,        
sobretudo os públicos.(COSTA, 2013. p.20) 

 

Um planejamento bem construído deve ir ao encontro do o público alvo do             

produto sem que esse tenha que se deslocar para encontrar esse produto. É,             

também, na etapa do planejamento que vamos receber do produtor cultural a            

definição de um orçamento, afinal de contas, um plano de comunicação vai buscar             

aproveitar ao máximo o recurso que aquela produção dispõe para encontrar os            

melhores resultados e trazer o maior público possível. 

  

2.2. O Teatro como produção cultural 
 

No que concerne as sociedades ocidentais, os registros das primeiras          

representações cênicas nos levam até o Mar Mediterrâneo na Idade Antiga.           

Entretanto, o desenvolvimento do teatro em si acontece especificamente na Grécia.           

Tratava-se de um evento cívico, onde eram repassados aos cidadãos valores           

considerados importantes como a responsabilidade de cuidar dos bens públicos. As           

narrativas descreviam a história de deuses, heróis e figuras mitológicas. Assim,           
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essas histórias criavam um imaginário que reafirmava tradições e hábitos, explicava           

através dos mitos os fatos que aparentemente não possuiam explicação lógica e,            

para isso, se utilizavam de divindades e figuras míticas, marcando e reforçando            

crenças religiosas. 

O Império Romano quando conquistava vilas e cidades estrangeiras tinha por           

hábito manter viva a cultura local, exigindo apenas que os cidadãos pagassem            

tributos. Ao conquistar colônias gregas, os romanos tomaram conhecimento do que           

seria o teatro e o adaptaram para que os costumes e a cultura romana fosse               

exaltados e disseminados. Aqui, o teatro começa a surgir também com a função de              

entretenimento para o povo romano. 

Na Idade Média, com a ascenção da Igreja Católica, o teatro, associado a             

narrativas pagãs, é condenado pela Igreja dando origem aos teatros de rua. As             

apresentações contavam com mímicos, palhaços, malabaristas e cantores e         

aconteciam em praças ou feiras. Ao perceber como o teatro atraía a atenção do              

povo, a Igreja aparece com o teatro religioso paralelamente ao teatro de rua. As              

encenações religiosas representavam passagens bíblicas e histórias de santos.         

Mais uma vez, o teatro, agora mais do que nunca, visa disseminar a cultura religiosa               

cristã. 

No Renascimento, com a valorização da cultura clássica greco-romana, o          

crescimento da vertente antropocêntrica e o surgimento do protetantismo, o teatro           

pagão ganha forças e passa a ser bancado pelo próprio Estado. Aqui, cada país              

começa a dar um rumo diferente para o teatro, pois cada um passou a implementar               

elementos da própria cultura. Essas diferenças culturais se destacam com o           

surgimento de diferentes formas teatrais como o Siglo de Oro na Espanha, a             

Comédia Dell’Arte na França e na Itália e do Teatro Elizabetano na Inglaterra, por              

exemplo. A partir daí, o teatro começou a ganhar diferentes rumos a cada nova              

cultura que o adotava. (CEBULSKI, 2013) 

Projetando a influência dessas fases do teatro nos dias atuais, consegue-se           

encontrar uma série de desdobramentos dos antigos gêneros no teatro          

contemporâneo, no cinema e na televisão. Mesmo sofrendo diversas mutações          

através do tempo, as artes cênicas sempre tiveram como objetivo construir e/ou            

reafirmar a cultura de um povo. Por mais que antigamente seu papel fosse             
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meramente de disseminar a cultura, hoje em dia as artes cênicas aparecem também             

com o papel de questionar, recriar ou mesmo reafirmar uma cultura a fim de              

promover a evolução e a perpetuação da mesma.  

 

O Teatro Musical  

O teatro musical em si, com o formato que conhecemos hoje, deriva muito da              

cultura americana, visto que a produção cultural de teatro musical nos Estados            

Unidos vêm se estruturando desde o início do séc. XX, o que faz com que o país                 

seja o maior produtor de teatro musical no mundo, seguido em segundo lugar pela              

Inglaterra e em terceiro pelo Brasil.  

Aqui no Brasil, o teatro musical começa a aparecer em detrimento do teatro             

de revista na década de 1960. Embora o teatro musical americano não fizesse tanto              

sucesso aqui por ser considerado alienado, as produções originais brasileiras como           

“A Ópera do Malandro” e “Roda-Viva” despontaram no meio da época da ditadura             

falando sobre temas sociais de interesse do povo. Nos anos 1980, os musicais             

biográficos surgem levando a história de grandes nomes da MPB para o Brasil             

através do teatro, do canto e da dança juntos. A partir dos anos 2000, o teatro                

musical brasileiro começa a ganhar força, principalmente em São Paulo e           

posteriormente no Rio de Janeiro, produzindo espetáculos igualmente grandiosos         

aos da Broadway e West End . Em Brasília, o primeiro espetáculo de teatro musical              4

profissional autoral produzido na capital foi o musical “Entre Sonhos e Sonhos” em             

2014 da autoria de Walter Amantéa. 

 
2.3. Formas de comunicação 
 

A presente pesquisa procura, em primeiro lugar, encontrar formas de          

comunicação que sejam capazes de impulsionar a ETMB e seus espetáculos. Os            

espetáculos de teatro musical trazidos de fora de Brasília geralmente contam com            

divulgação em televisão, rádio, jornais e, em alguns poucos casos, mobiliário           

urbano. O alcance deles é alto, o que justifica os espetáculos lotados, mas o preço               

de cada um deles é igualmente alto. Além da questão dos preços, a presente              

4 Broadway e West End são regiões de Nova Iorque e Londres, respectivamente, que abrigam os                
principais grandes palcos de teatro musical dos Estados Unidos e da Inglaterra.  
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pesquisa, opta também por se aprofundar na pesquisa de ferramentas de           

publicidade não tradicional ao levar em conta o principal fator que Lima (2013) utiliza              

para diferenciar a publicidade tradicional da não tradicional: a interatividade. 

 

2.3.1. Formas de comunicação tradicionais 

 

Por não ser o principal objeto de estudos da pesquisa, a mesma se limitou a               

se aprofundar nos meios de comunicação tradicionais apenas com o objetivo de            

jusitificar por que eles não foram considerados como opção para o caso da ETMB,              

levando em consideração seus custos e seu alcance. 

Segundo a tabela de preços do Correio Braziliense , um anúncio de ¼ de             5

página (3 colunas x 26 cm) publicado numa única edição de domingo no caderno              

Diversão e Arte custaria R$8.502,00.  

Um anúncio de 30 segundos no intervalo comercial do Jornal da Band            

(exibido de segunda-feira a sexta-feira, das 19h20 às 20h25), que seria o programa             

da emissora Band mais adequado para se alcançar a família brasiliense, custaria            

R$9.260,00. 

A rádio Transamérica disponibiliza espaços para anúncios comerciais na         

programação entre 6h e 19h ou entre 6h e 24h, tendo como alcance ouvintes de               

Brasília exclusivamente. Na primeira faixa de horário, um único anúncio de 30            

segundos teria o custo de R$432,00, enquanto na segunda faixa de horário, o preço              

desse mesmo anúncio custaria R$360,00. Embora o custo seja bem mais baixo que             

o das opções anteriores, a faixa de horário disponibilizada é muito extensa, o que              

faz com que o anunciante possa ter o azar de ter seu anúncio veiculado num horário                

de baixa audiência. Acredita-se que a rádio disponibilize faixas de horários mais            

específicos, mas, seguindo a lógica dos dados disponibilizados, o preço do anúncio            

sobe de acordo com a especificidade da faixa de horário. 

Não foram encontrados dados de precificação de mobiliário urbano em          

Brasília. 

 

5 O Correio Braziliense é o jornal mais consumido da região centro-oeste. Editado no formato               
standard (6 colunas x 52 cm), tem uma tiragem média diária de 57.000 exemplares. 
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2.3.2. Formas de comunicação não tradicionais 

 

Ao utilizar-se a interatividade dos meios como parâmetro para caracterizar os           

meios de comunicação não tradicionais na presente pesquisa, percebeu-se a          

necessidade de conceituar essa interatividade a fim de esclarecer a diferença entre            

os diferentes meios. 

Conceitualmente, a interatividade pode ser entendida como um processo,         

uma função ou uma percepção. Na prática, é mais comum vê-la como um processo              

ou função. Para estudar o fênomeno da interatividade, vamos nos apoiar em três             

pontos: direção da comunicação, controle do usuário e tempo. Embora o uso de             

termos como “publicidade interativa” sejam utilizados com frequência no mercado de           

comunicação, o termo “interatividade” acaba sendo mal definido. As plataformas de           

mídia mais modernas (ditas interativas) permitem um novo tipo de diálogo com o             

consumidor dando ao usuário certa autonomia quanto às suas respostas e sua            

forma de utilizar as plataformas. Consequentemente, o usuário pode ignorar vários           

anúncios, já que é livre para passear como quiser pelas plataformas interativas, o             

que diminui a capacidade de persuasão do anúncio publicado (BEZJIAN-AVERY;          

CALDER; IACOBUCCI. 1998. p.30). É por isso que a interatividade deve ser            

compreendida com cuidado pelos publicitários: para que esse tipo de desvio não            

ocorra e o usuário seja impactado com sucesso. 

As definições de interatividade dos estudiosos da área variam quanto ao foco            

do estudo, podendo tratar a interatividade como um processo, uma característica,           

uma percepção ou uma combinação entre os três. Enquanto processo, a           

interatividade é entendida pelos estudiosos como uma atividade que envolva          

intercâmbio e responsividade. Enquanto características, os estudiosos procuram        

compreender características gerais (como o controle que o usuário tem sobre a            

comunicação e a viabilidade de uma comunicação que flua de emissor pra receptor             

e vice-versa) e características específicas (como chats online e mecanismos de           

busca) que consigam definir com mais exatidão o que define a interatividade dentro             

do campo dos meios de comunicação. Enquanto percepção, defende-se a ideia de            

que a forma como o usuário entende e faz uso das plataformas é mais importante               

do que estabelecer um processo central ou elencar características que restrinjam           
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um conceito de interatividade para que se compreenda e se faça o melhor uso da               

interatividade (LEE, 2000) . Independentemente da abordagem que se deseje          

seguir, todas essas abordagens acabam recaindo sobre três pilares: (1) Controle do            

usuário sobre o processo comunicacional, (2) Direção da comunicação e (3) Tempo            

(MCMILLAN; HWANG. 2002) 

 

Direção da Comunicação 

Aqui, o processo de interação surge com a possibilidade do discurso mútuo e             

ainda com a possibilidade de pergunta e resposta entre emissor e receptor a fim de               

que se estabeleça o diálogo. A Internet, enquanto suporte de veículos de            

comunicação, habilita para o indivíduo um novo patamar de interação interpessoal.           

Com uma boa gestão do uso da Internet, as marcas hoje podem facilitar e tornar               

mais amigável o processo de diálogo com o consumidor, trazendo esse para perto             

de si mesmas. A interatividade advinda da Internet permite ainda o aperfeiçoamento            

do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e o gerenciamento da imagem da             

marca. (HOFFMAN; NOVAK, 1996) 

 

Controle do Usuário 

Os estudos que seguem essa linha diferenciam os meios de comunicação           

tradicionais dos meios de comunicação interativos através da quantidade de          

ferramentas que aquele meio fornece para o consumidor. Os meios de comunicação            

interativos possuem muito mais ferramentas que os tradicionais, trazendo para o           

consumidor a capacidade não só de responder, mas de escolher e customizar o             

conteúdo e o formato da forma que mais lhe agradar. A interatividade no campo dos               

meios de comunicação, a princípio, pode ser visto como uma desvantagem, uma            

vez que, a partir do momento em que o poder de controle do conteúdo passa para o                 

consumidor ele sai das mãos do anunciante. Por outro lado, caso a interação seja              

bem aproveitada a favor das marcas, o consumidor se fideliza facilmente por            

acreditar que uma marca, ao possibilitar a customização de conteúdo e formato            

conforme os gostos do próprio consumidor, o enxerga enquanto indivíduo e não            

como massa. (MCMILLAN; HWANG. 2002) 
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Tempo 

A interatividade se relaciona com o tempo dentro do campo dos meios de             

comunicação ao tratarmos do tempo de resposta. Esse tempo procura se igualar ao             

tempo de percurso e processamento que a informação utiliza entre emissor e            

receptor numa conversa presencial. Ambos, anunciante e consumidor, se         

preocupam e procuram se equipar para acelerar o tempo de resposta num contexto             

de uma interação midiática. Um outro viés do tempo como chave para a             

interatividade se apropria um pouco da questão do controle do usuário e da             

customização do consumo dos meios de comunicação ao ressaltar que a           

interatividade permite que cada usuário interaja na velocidade que preferir e no            

horário que preferir, (LATCHEM; WILLIAMSON; HENDERSON-LANCETT. 2002)       

possibilidade que não existia antes nos meios de comunicação tradicional onde o            

ritmo e o horário dos conteúdos eram únicos e cabia ao consumidor se adaptar a               

eles (conceito que fica claro ao destacarmos o crescimento dos distribuidores de            

conteúdo de entretenimento audiovisual on demand em detrimento da televisão          

aberta e até mesmo da TV por assinatura). 

 

Cruzamento de Correntes 

Embora esses três pilares apareçam muito bem definidos no estudo da           

interatividade nos meios de comunicação, vários são os estudiosos que tratam da            

interatividade interrelacionando conceitos das três bases. Michael Naimark (1990)         

conclui que, embora seja necessária a comunicação de mão dupla, é o poder de              

escolha do consumidor e o poder de resposta do meio de comunicação que o difere               

dos meios de comunicação tradicionais não interativos. Outros estudiosos dialogam          

acerca da sincronia ou sobre a assincronia na comunicação. Enquanto os meios de             

comunicação tradicional costumam ser caracterizados pela assincronia em que o          

emissor e o receptor trocam informação, a comunicação interpessoal oral direta           

imprescinde da sincronia para que haja comunicação de fato. Os meios de            

comunicação interativos surgem com a possibilidade de se trabalhar tanto com a            

assincronia (como é o caso do e-mail) quanto como a sincronia (chats e             

mecanismos de busca). 
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Levando em consideração todos esses aspectos, entende-se que a interação          

vai ser a chave para diferenciarmos a publicidade tradicional da não tradicional.            

Essa interação pode ser online ou offline. 

  

Ferramentas de Comunicação Interativa Online 

Ao pensarmos em Comunicação Interativa Online, nossa mente já nos leva           

diretamente para mídias sociais como o Facebook e o Twitter. Nessas mídias            

sociais, as marcas incorporam o papel de um indivíduo com qualidades humanas e             

características bem definidas e nesse contexto aparece a chance dessas marcas de            

se relacionarem com seus consumidores de forma direta e tornar essa relação            

afetiva cada vez mais próxima.  

 
Você não quer ser o chato da festa, quer? Você não entra em uma festa               
gritando o nome de seus produtos e suas ofertas, nem distribuindo folhetos.            
Festas são lugares para networking, não para propaganda. Então não faça           
isso nas mídias sociais. Conheça pessoas, se relacione com elas, e           
contribua. Depois quem sabe você poderá fazer alguma promoção ou ação           
comercial.(TORRES, 2010. p 18) 

 

Ao pensarmos então sobre o que a marca pode falar para se relacionar com              

o cliente, podemos destacar dois caminhos. O primeiro deles é conversar sobre o             

ambiente em que o produto está inserido, as novidades, as atualidades, os assuntos             

que dialogam com o produto. O segundo caminho traz um pouco mais de             

independência para a marca e é até bem mais efetiva que, no caso, seria criar o                

próprio conteúdo.  

O marketing de conteúdo propõe a criação de conteúdo pela marca a fim de              

entreter e envolver o consumidor e também de gerar relevância para a marca para              

que, quando o consumidor procure um determinado serviço ou produto nos           

mecanismos de busca da internet, a página da nossa marca seja uma das primeiras              

opções (seja numa mídia social ou num domínio próprio) (TORRES, 2010). Para            

que esse tipo de estratégia funcione corretamente, é necessário que essa           

aproximação do consumidor ocorra de forma constante. Caso contrário, a página           

perde engajamento e acaba sumindo no meio de tantas outras páginas que            

disputam a atenção desse mesmo consumidor. A teoria do marketing de conteúdo            
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propõe que o conteúdo produzido pela marca seja de interesse do consumidor de             

alguma forma (entretenimento, informação, curiosidade, etc.) e ela ganha força          

quando o assunto é entretenimento. O adverteinment aparece como um conteúdo           

produzido por uma marca, mas que aparece muito mais como um conteúdo de             

entretenimento do que como um comercial em si (BORSANELLI, 2007). Assim, é            

possível que conteúdos de entretenimento sejam divulgados associados        

diretamente a uma marca gerando estima e engajamento por parte dos           

consumidores que, muitas vezes, repassam esse conteúdo aumentando a         

publicidade boca a boca. 

 

Ferramentas de Comunicação Interativa Offline 

É complicado delimitarmos até onde vai o campo do Marketing Interativo           

offline já que praticamente todo contato que o consumidor tem com a marca pode              

ser entendido como parte do marketing de uma empresa. 

Quando Gracioso (2008) explora o conceito das novas arenas de          

comunicação, ele propõe que “tudo é mídia” no sentido de que a comunicação de              

uma marca pode ser feita através dos mais diversos meios além dos tradicionais.             

Associações a shows, espetáculos, eventos, por exemplo, são formas muito          

eficazes de fazer com que a marca dialogue com o consumidor posicionando-se e             

permitindo que esse consumidor interaja e crie uma relação de identificação com            

a marca 

Segundo a American Marketing Association, “marketing é uma função          

organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação            

e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento              

com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado”. Apesar             

da infinidade de possibilidades de ferramentas de Marketing Interativo Offline,          

existem duas ferramentas pesquisadas que são muito interessantes para o          

desenvolvimento do presente trabalho. 
 

Distribuir brindes em locais frequentados por seu público-alvo ou criar          

pequenos eventos para divertir e surpreender os futuros consumidores é          

infinitamente mais barato do que 30 segundos em horário nobre. Nas novas            
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técnicas, criatividade, ousadia, inteligência e planejamento são mais importantes         

do que dinheiro.(CAVALCANTE, Francisco. 2009) 

 

O marketing de guerrilha surge com esse nome por se inspirar em táticas de              

guerra onde um grupamento de poucos homens atacava de surpresa um exército            

grande e forte, mas que se abalava por não esperar um ataque repentino desses.              

Assim como na tática de guerra, o marketing de guerrilha encontra seu diferencial             

no elemento surpresa e na mobilidade. O marketing de guerrilha aparece apoiado            

em dois pilares básicos: 1. Procurar não adentrar os meios tradicionais de            

comunicação para evitar competir com os gigantes do mercado; 2. Utilizar poucos            

recursos. 

A segunda ferramenta em questão é o Marketing de Experiência. Joseph           

Pine, em sua palestra no TED Talks de 2004, discursa diretamente sobre o             

Marketing de Experiência onde coloca que o consumidor retém muito mais sobre o             

que vive, sobre o que experimenta do que sobre o que ele simplesmente vê. O ser                

humano busca as grandes experiências. Com efeito, podemos citar o alto número de             

turistas que opta pela Disney como roteiro de férias. Esse entendimento acerca da             

experiência em si é trazido para o campo do marketing proporcionando momentos            

marcantes e positivos entre o consumidor e o produto/serviço. Os anúncios acerca            

de um produto ou serviço são importantes, mas a experiência que é oferecida é o               

que vai conquistar e fidelizar o consumidor. O que esse consumidor experimenta e             

sente fica marcado muito mais profundamente nele do que simplesmente o que ele             

tem.  

 

2.4. Investindo em Comunicação  

 

Como essa pesquisa visa destacar estratégias de marketing de baixo custo,           

não seria possível concluí-la sem abordar o orçamento considerados para          

comunicação de uma empresa. Os meios de comunicação tradicionais são muito           

caros para que pequenas e microempresas possam fazer esse tipo de investimento,            

mas muitos não são instruídos sobre como fazer uma comunicação eficiente           

gastando pouco e investindo em ferramentas de marketing não tradicional. Já           

 



24 

introduzindo brevemente o estudo de caso a ser explorado a seguir, vamos tratar             

aqui de uma escola de teatro musical, portanto iremos abordar o orçamento de             

comunicação sob dois pontos de vista. Primeiramente, observando a escola          

enquanto empresa e, em seguida, enquanto mídia. Enquanto empresa por levarmos           

em consideração os investimentos que ela pode fazer em comunicação enquanto           

marca; enquanto mídia, por levarmos em consideração os investimentos que          

empresas maiores podem fazer na escola enquanto produtora de eventos culturais.  

De acordo com Churchill e Peter (2000), existem cinco métodos principais           

utilizados para definir o orçamento de comunicação de uma empresa: 

● Percentual de Vendas: embora seja um método de fácil aplicação,          

desconsidera que as vendas possam ser impulsionadas pela        

comunicação já que condiciona a verba de comunicação a expectativa          

de vendas 

● Valor fixo por unidade: mais uma vez, o orçamento fica refém das            

vendas, o que pode ser muito bom no caso de crescimento das            

vendas, mas pode resultar num corte desastroso no caso de queda           

das vendas. 

● Baseado na concorrência: Leva em consideração as atividades da         

concorrência e se baseia na certeza de que a outra empresa está            

gerindo corretamente a verba de comunicação e partilha dos mesmos          

objetivos de comunicação, o que nem sempre funciona. Além disso,          

em alguns casos, é difícil ter acesso ao orçamento de um concorrente.            

Se mal aplicado, pode resultar num orçamento exorbitante. 

● Disponibilidade de Recursos: embora seja um método interessante        

para estimular a criatividade do profissional de comunicação, é         

bastante limitado. Não abre possibilidades, por exemplo, para que a          

empresa se utilize de um empréstimo para investir em estrategias de           

marketing que demandem um custo mais alto, mas trazem um retorno           

bem maior. 

● Objetivo-e-tarefa: parte do pressuposto de que todos os objetivos são          

importantes e dispõe do que for necessário para suprir as demandas e            

alcançar esses objetivos. Pode resultar em orçamentos muito mais         

 



25 

altos do que a empresa espera. Além de dificultar a possibilidade de            

estabelecer prioridades entre os objetivos. 

 

Por tratarmos aqui de uma escola classificada como uma pequena empresa,           

é complicado montarmos um orçamento que possa causar um grande abalo nas            

finanças ou mesmo que exija investimentos altos. Assim, acredita-se que a melhor            

estratégia a ser adotada seja a de Disponibilidade e Recursos, levando em            

consideração que nosso objetivo aqui é fazer o máximo gastando pouco. De acordo             

com o capítulo anterior onde foram discutidas as ferramentas de comunicação não            

tradicional, vamos compreender agora um pouco mais sobre o tipo de retorno que             

podemos mensurar acerca do investimento nessas ferramentas. 

 

2.4.1 A escola enquanto empresa 

 

Marketing Interativo Online 

O ambiente digital é muito particular e não pode ser mensurado através das             

mesmas ferramentas utilizadas para mensurar o alcance das mídias offline.          

Portanto, estudiosos têm criado novas ferramentas que consigam compreender e          

analisar com mais eficiência o ambiente digital. Por se tratar de um meio interativo,              

algumas dessas ferramentas se baseiam na unidade mínima coerente de interação           

do internauta, que seria o clique. (YANAZE, 2013). A partir dele, desenvolvem-se as             

taxas de engajamento que dizem respeito ao quanto o internauta interage com            

aquela página. Dessa forma, apenas o fato de uma página de Facebook ter muitas              

“curtidas” (o que representaria uma boa audiência em um meio offline) não            

representaria muita coisa. Se o internauta para de interagir com uma página e             

começa a interagir com outras, mesmo mantendo a primeira página como curtida,            

as atualizações dela aparecem no feed do usuário com menor frequência até não             

aparecer mais.  

Entretando, segundo Gian Fulgoni, presidente da ComScore (empresa que         

faz o maior painel de pesquisa sobre internet no mundo), devemos acabar com a              

“supremacia dos cliques” ao tomá-lo como principal unidade de medida de retorno            

de mídia. Segundo a ComScore, apenas 16% dos internautas são responsáveis por            
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cerca de 60% dos cliques, sendo que, segundo essa mesma pesquisa, esse grupo             

se resume a jovens sem fonte de renda constante. Ou seja, a contabilização dos              

cliques fala sobre um público que não é o alvo da maioria das empresas.  

Fulgoni acredita que o usuário é sim impactado por banners e displays            

segundo a mesma lógica da televisão e do outdoor por exemplo, mas ao mesmo              

tempo reconhece que o ambiente da internet requer uma atenção especial na hora             

de mensurar o alcance da mídia veiculada. Assim, ele propõe que a internet deve se               

beneficar da integração entre campanhas displays e links patrocinados para obter           

os melhores resultados. 

Os investimentos na área de comunicação e publicidade hoje em dia cabem            

em todos os bolsos. É possível manter um blog ou mesmo um portal mais bem               

estruturado através de plataformas gratuitas como o WordPress e o Wix. Para            

manter uma página no Facebook ou no Instagram, também é gratuito. Essas duas             

redes sociais já disponíbilizam a opção de patrocinar uma postagem de uma página             

comercial, deixando a critério do administrador da página definir a duração do            

impulsionamento da postagem, o alcance e o público alvo especificamente de forma            

muito precisa (é possível selecionar idade, gênero, localização geográfica,         

interesses gerais, interesses de consumo, dispositivos e sistemas de acesso,          

momentos da vida e públicos personalizados). O preço do anúncio nessas mídias            

sociais é variado e é definido pelo anunciante. O valor mínimo varia entre US$1 e               

US$5. 

 

Marketing Interativo offline 

É complicado falar sobre retorno de investimento em ações de guerrilha sem            

termos em mente um projeto específico. Cada ação vai requerer um orçamento            

detalhado acerca dos recursos e serviços a seres utilizados. O interessante sobre            

esse tipo de ação é que é possível fazer campanhas muito criativas com baixos              

custos. Se associado com o marketing online, uma ação de guerrilha pode ser             

pensado como marketing viral, de forma que a ação presencial acontece uma vez             

só (o que significa que o custo de produção só é contabilizado uma vez) mas o                

registro dela pode passear pela internet através do compartilhamento em mídias           

sociais, sites sobre entretenimento, etc. Caso a ação se torne de fato um viral, o               
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alcance é gigantesco. Supondo que um grupo inicial de cem pessoas transmitam a             

mensagem para duas pessoas cada por dia, ao fim de uma semana, mais de 12000               

pessoas já foram impactadas. (TORRES, 2010) 

 

2.4.2 A escola enquanto mídia 
 

Embora a nossa empresa do estudo de caso não tenha estrutura para fazer             

grandes investimentos, existem empresas maiores que tem e querer fazer esses           

investimentos através da associação de sua marca a eventos culturais.  

O primeiro ponto a ser levado em consideração é a premissa básica de que              

quem não é visto não é lembrado. A associação de uma marca a um evento de                

entretenimento (como, por exemplo, os produzidos pela escola de teatro musical) é            

uma forma leve de lembrar ao público sobre a existência dessa marca. Como os              

próprios eventos culturais possuem um público-alvo específico devido a sua          

temática, um anunciante pode encontrar no patrocínio de produtos culturais uma           

forma de atingir com maior precisão o público alvo com o qual se quer dialogar, o                

que significa que, além de gerar visibilidade, o patrocínio pode gerar preferência e             

fidelidade e, consequentemente, o retorno financeiro advindo do público         

conquistado. 

Além do retorno financeiro, o patrocínio de produtos culturais implica          

diretamentente em alguns tipos de retorno não financeiro como a identificação do            

público alvo com a marca que trasmite uma imagem corporativa mais positiva ao             

incentivar a cultura e a repercussão junto a mídia pré e pós-evento. (YANAZE, 2013) 
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3. Metodologia 
 

Afim de atingir os objetivos da pesquisa pontuados anteriormente, notou-se a           

necessidade de compreender como a ETMB encara a comunicação externa, como o            

público da ETMB consome cultura e como os moradores de Brasília como um todo              

consomem cultura. Assim, foram adotadas as seguintes metodologias em ordem          

cronológica: 

● Estudo de Campo com o objetivo de conhecer o Empório Cultural, as            

instalações, o tipo de espetáculo que eles produzem e como a escola            

funciona. Durante quatro anos, o autor da pesquisa integrou o elenco da            

ETMB, o que permitiu que ele conhecesse em profundidade o funcionamento           

da escola, os seus valores, seus costumes, etc. Além do conhecimento           

anterior do pesquisador, foi realizada uma visita técnica para captar imagens           

do espaço físico da escola. 

● Pesquisa Quantitativa Presencial realizada no Empório Cultural durante a         

venda de ingressos do espetáculo “A Família Addams” produzido pela escola           

em novembro/dezembro de 2016. Tinha por objetivo compreender quem é o           

atual público dos espetáculos da escola, como eles chegaram até ela e como             

eles utilizam os meios de comunicação de massa. Foram impressas 500           

cópias da pesquisa levando em consideração o público total do espetáculo           

que seria de 1.004 espectadores. Essas pesquisas foram disponibilizadas no          

primeiro dia da venda de ingressos do espetáculo “A Família Addams” no            

balcão da secretaria do Empório Cultural (instituto que comporta a ETMB) por            

ser o único ponto de vendas de ingressos antecipados, mas o engajamento            

foi baixo, tendo recebido apenas 14 respostas. A pesquisa ficou disponível           

até o dia do espetáculo, data que encerrava a venda antecipada de            

ingressos. Os dados recolhidos foram levados em consideração, mas         

percebeu-se aqui a necessidade de complementar essa pesquisa. 

● Pesquisa Documental com o objetivo de conhecer as mídias sociais          

utilizadas pela escola e por outras organizações com objetivos semelhantes.          

Foram analisados as contas de Instagram e Facebook, o site e o blog do              

Empório Cultural e as contas de Instagram e Facebook, o site e o blog do               
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CEFTEM - Centro de Estudo e Formação em Teatro Musical, escola carioca            

de teatro musical que se assemelha a ETMB tanto em relação ao caráter             

escolar focado no ensino do aluno de teatro musical quanto no tipo de             

montagem de espetáculo.  

● Entrevista com o professor e diretor cênico Rafael Oliveira via e-mail com o             

objetivo de compreender a história e os objetivos da escola. Não foi possível             

realizar mais entrevistas por conta do cronograma da pesquisa.  

● Pesquisa Quantitativa Online realizada através da plataforma GoogleForms        

em junho/2017. Tinha por objetivo compreender como o morador de Brasília           

consome cultura e os meios de comunicação de massa complementando a           

pesquisa quantitativa presencial que obteve poucos resultados. A pesquisa         

foi respondida por 172 pessoas após ser divulgada em diferentes grupos.           

Essa divulgação foi o que garantiu uma amostra com boa variedade dentro            

do universo definido. 

● Estudo de Caso com o objetivo de interrelacionar as metodologias anteriores           

e encontrar as possíveis soluções para o problema de pesquisa. A escola foi             

analisada no sentido de conhecer o funcionamento, a produção do          

espetáculo e a comunicação externa da ETMB. O público pode ser analisado            

também sob a ótica das pesquisas aplicadas.  
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4. Análise 

4.1. A Escola de Teatro Musical de Brasília 

 

Figura 4 - Fachada do Empório Cultural na 712/13 Norte 
Fonte: Autor da Pesquisa 

 
A ETMB - Escola de Teatro Musical de Brasília foi criada em 2007 por um               

grupo de colegas participantes da extinta ALEBRA (Associação de Livres          

Espetáculos de Brasília). A ALEBRA funcionava montando espetáculos de teatro          

musical, mas tinham dificuldade de levantar fundos para produzir os espetáculos.           

Juntamente com o apoio de vários professores de canto como Thais Uessugui (atual             

gerente de comunicação do Empório Cultural), Augusto de Pádua, Karol Castro e            

Danilo Timm, os professores Rafael Oliveira, Michelle Fiúza, Fernanda Fiúza e           

Walter Amantéa decidiram fundar a ETMB com o intuito de, primeiramente, montar            

um negócio próprio, mas também para impulsionar a formação de artistas de teatro             

musical que apareciam no cenário cultural de Brasília com um talento para a área,              

mas sem um estudo técnico aprofundado em teatro, canto e dança. Inicialmente, a             

escola funcionava como um curso dentro do Instituto de Música e Dança Claude             

Debussy, cujo carro-chefe era o curso de ballet clássico.  

Em entrevista, o professor Rafael Oliveira diz que, por não ser a responsável             

pelas questões administrativas e financeiras na época, a ETMB mantinha o enfoque            

diretamente nas questões artísticas trabalhando para montar sempre um espetáculo          
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que fosse realizado da melhor forma para o público. Em 2014, os professores             

Michelle Fiuza, Aleska Ferro, Thais Uessugui, Augusto de Pádua e Karol Castro            

formaram uma sociedade para fundar sua própria sede, o Empório Cultural - Centro             

de Artes Integradas, que abriga vários cursos de dança, teatro e música, mas             

mantém a ETMB como o carro-chefe da instituição. Com essa mudança, a direção             

da escola assumiu as suas próprias questões administrativas e financeiras e ,            

reavaliando seus objetivos, optou por se reposicionar focando mais nos alunos do            

que no público, colocando em primeiro plano o aprendizado e, em segundo, o             

espetáculo (que não perdeu em qualidade já que os alunos estavam subindo ao             

palco mais bem preparados). 

Outro motivo que levou a ETMB a buscar seu espaço próprio foi a expansão              

das turmas. Em 2007, havia apenas uma turma voltada para adolescentes e adultos             

que contava com 16 alunos. Em 2012, foi aberta a primeira turma infantil. No              

momento (2017), a ETMB conta com 7 turmas que dividem 152 alunos por faixa              

etária e grau de desenvolvimento. O espaço do Empório Cultural possui dois            

andares e conta com uma secretaria, uma sala de estudos, uma sala que abriga o               

estúdio de design Leva Pra Casa (empresa parceira da ETMB), cinco salas            

pequenas equipadas com ar condicionado e teclado para aulas de canto, uma sala  

 

 
                Figura 5 - Andar superior           Figura 6 - Estúdio de Design “Leva Pra Casa” 
                    Fonte: Autor da Pesquisa                        Fonte: Autor da Pesquisa 
 

de aula com capacidade para 12 alunos, uma cantina, 2 banheiros, um vestiário,             

uma área de convivência com pufes e armários para os alunos, uma sala de              
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sapateado com capacidade para 15 alunos, uma sala de dança com capacidade            

para até 45 alunos e um depósito para cenários e figurinos. 

 

 
Figuras 7 e 8: Área de convivênvcia 

Fonte: Autor da Pesquisa 
 

 
   Figura 9: Sala de Dança                        Figura 10: Sala de Sapateado 

Fonte: Autor da Pesquisa 
 

Até 2013, a ETMB se apresentava a cada 6 meses na Sala Martins Penna              

(capacidade máxima de 407 lugares) no Teatro Nacional Cláudio Santoro. Com o            

fechamento do teatro para reformas, passaram a se apresentar provisoriamente no           

Auditório do Colégio La Salle na 906 sul (capacidade máxima de aproximadamente            

600 lugares). Ao buscarem um teatro com melhor infraestrutura, fizeram do           

Auditório Ulisses Guimarães na UNIP (913 sul), que com 502 lugares, seu novo             

palco (onde se apresentam até o momento). A cada espetáculo, são apresentadas            

entre 2 e 4 sessões (com exceção do musical “Os Miseráveis” que, devido ao              

grande sucesso, teve 8 sessões) 
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Figura 11 - Espetáculo “Os Miseráveis” montado pela ETMB em dezembro de 2015  

Fonte: Arquivo da ETMB 

 

No primeiro semestre de cada ano, a ETMB apresenta um espetáculo de            

highlights de teatro musical e no segundo semestre, no encerramento do ano letivo,             

apresentam um musical completo. A carga horária dos alunos varia entre quatro e              

sete horas por semana, dependendo da turma. A turma adulta de nível avançado,             

que possui a maior carga horária, conta com uma hora-aula de sapateado, uma             

hora-aula de canto individual, uma hora-aula de apreciação e teoria musical e quatro             

horas-aula de aula coletiva que se dividem entre canto coral, dança e teatro             

conforme o planejamento de cada semana. Desde 2014, a ETMB tem realizado            

cursos de inverno durante as férias entre o primeiro e o segundo semestre nos              

formatos de oficina de montagem de espetáculo ou workshop de capacitação para            

atores de teatro musical. No caso da montagem de espetáculo, a ideia é que se               

produza um musical completo durante um mês com uma apresentação aberta ao            

público no final da última semana.  

A comunicação externa do Empório Cultural é feita através do site, do            

Facebook e do Instagram. O conteúdo dos posts do Facebook e do Instagram             

podem ser categorizados nos seguintes tipos: 

● Datas comemorativas 

● Aniversário de integrantes do Empório Cultural 

● Chamadas para os espetáculos (1 por semana em média, mas apenas           

no período de um mês antes de cada espetáculo) 

● Chamadas para workshops e aulas experimentais (2 posts por         

evento/atividade, em média) 
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Em 01 de junho de 2017, a página do Empório Cultural tinha 2.761 curtidas              

no Facebook. Na mesma data, foi realizada uma medição através do portal            

Websta.me e a análise apontou que a conta de Instagram possui uma taxa de              

engajamento de 162,96%, mas apenas 729 seguidores e 99 fotos postadas desde            

agosto de 2014. A divulgação dos espetáculos geralmente conta com evento de            

Facebook, em média, dois posts de Facebook e Instagram por semana durante as             

quatro semanas que antecedem os espetáculos. Boa parte do alcance dos posts            

fica por conta dos compartilhamentos dos alunos do elenco. 

O site é bem estruturado e o caminho até as informações que o internauta              

busca é bem fácil. O design garante a legibilidade e a navegação fácil. Assim como               

as redes sociais, a frequência de atualização do site é baixa. O portal abriga              

também um blog que já foi atualizado semanalmente, mas que no momento em que              

foi realizada a presente pesquisa, não era atualizado há 7 meses. 

 

4.2 A pesquisa realizada na escola 
 

A pesquisa foi realizada durante todo o período de venda de ingressos do             

espetáculo “A Família Addams” na secretaria do Empório Cultural (7 de novembro a             

5 de dezembro de 2016) e obteve 14 respostas. 
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“01 - Você é parente ou amigo de alguém do elenco?” 

“02 - Como você ficou sabendo do espetáculo “A Familia Addams” produzido pelo 

Empório Cultural?” 

 

As respostas obtidas nas duas perguntas acima apontam que o público do            

espetáculo resume-se a pessoas próximas de indivíduos envolvidos na produção do           

espetáculo reafirmando a hipótese de que a divulgação apoia-se mais na           

publicidade boca a boca do que na divulgação para público externo nas redes             

sociais. A pergunta 02 disponibilizava também as opções “Instagram” e “Facebook”,           

mas nenhuma das duas recebeu votos. Os participantes que marcaram a opção            

“Outros” alegaram ser parte do elenco ou da produção. 

 

“03 - Quais mídias você mais consome no Cotidiano?” 

 

1º Facebook 6° Twitter 

2º Instagram 7º Rádio 

3º Youtube  8º Tumblr 

4º Sites e Blogs  9º Revista 

5º Snapchat 10º Jornal 

5º Televisão 11° Outros 

 

Na opção “Outros” foram mencionados o Pinterest e Podcasts, uma vez           

cada. As respostas da pergunta 03 confirmam a teoria de que o consumidor hoje em               

dia está migrando para os meios interativos onde tem controle sobre o conteúdo,             
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visto que as cinco primeiras posições do ranking foram ocupadas por mídias sociais.             

A televisão que, tempos atrás, era considerada a mídia mais consumida pelo            

brasileiro aparece em quinto lugar empatada com o Snapchat (mídia social que tem             

sido considerada obsoleta desde que o Instagram começou a oferecer o mesmo            

serviço com qualidade superior). 

 

“04 - Quais são suas principais opções de lazer fora de casa no cotidiano?” 

 

1° Restaurantes 5° Parques ao ar livre 

2° Teatro 6° Bares 

3° Cinema 7° Exposições 

4° Shopping Centers  

 

Analisando as respostas dessa pergunta, é possível identificar os lugares que           

o público de teatro musical em Brasília gosta de frequentar, ou seja, lugares que              

podem ser cogitados ao pensarmos ações de mídia interativa offline. No caso de             

restaurantes (1°), podemos ainda pensar em redes dispostas a patrocinar os           

espetáculos como opções para trazer mais recursos e mais visibilidade para a            

escola. 

 

4.3 A pesquisa realizada na internet  

 

A pesquisa foi realizada através do Google Forms e ficou ativa entre 29 de              

maio e 5 de junho de 2017 e obteve 172 respostas. 
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“01 - Você mora no DF?” 

  

 

De acordo com o resultado da pergunta 01, praticamente todos os           

participantes da pesquisa são residentes em Brasília, o que garante que a amostra             

corresponde ao público estipulado inicialmente para responder a pesquisa. 

 

 

 

“02 - Qual tipo de evento cultural você consome com maior frequência?” 
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O resultado da pergunta 02 parece revelar que os dois principais tipos de             

eventos culturais que o brasiliense aprecia são os shows de música e as peças de               

teatro, o que revela uma grande predisposição do brasiliense para abraçar o teatro             

musical que, até o momento, não é uma arte muito difundida na capital. 

 

“03 - Quanto tempo faz desde que você foi a um show de música em Brasília pela                 

última vez?” 

“04 - Quanto tempo faz desde que você foi a uma peça de teatro em Brasília pela                 

última vez?” 

“05 - Quanto tempo faz desde que você foi a uma exposição em Brasília pela última                

vez?” 

“06 - Quanto tempo faz desde que você foi a uma apresentação de dança em               

Brasília pela última vez?” 
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Os resultados das perguntas 03, 04, 05 e 06 destacam como é diversificado o              

consumo de cultura dos brasilienses. O brasiliense é versátil e, mais uma vez, a              

pesquisa aponta que o público da capital pode estar disposto a se abrir para              

conhecer melhor o teatro musical. 

 

“07 - Como você fica sabendo dos eventos culturais de Brasília?” 

 

 

 

Mais uma vez, a pesquisa confirma como o brasiliense baseia-se muito na            

opinião de amigos/parentes ou como ele aguarda que convites de eventos cheguem            

via Facebook. Os meios de comunicação tradicionais aparecem aqui nas opções           

menos votadas, o que confirma a ideia de que a escola pode e deve investir em                

comunicação online, não apenas por ser mais barato, mas por compreender as            

plataformas que o consumidor de Brasília mais usa. 
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“08 - Você já ouviu falar da Escola de Teatro Musical de Brasília (ETMB)?” 

 

 

 

Os resultados da pergunta 08 nos mostra que já existe a ciência da             

população brasiliense acerca da existência da ETMB. Embora a porcentagem dos           

participantes que conhecem a ETMB seja maior que a metade, ainda há essa fatia              

de 37% que ainda não sabe o que é e o que faz a escola. As novas estratégias de                   

comunicação da ETMB podem ter como um de seus objetivos conquistar esses            

37%. 

 

“09 - Como você ficou sabendo sobre a ETMB?” 
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Aqui na pergunta 09 confirmou-se que o boca a boca ainda é a ferramenta de               

divulgação mais efetiva, mas como não é algo que a escola consiga controlar, é              

recomendável que haja uma reformulação no plano de comunicação da escola. A            

opção “Outros” (que registrou a segunda maior porcentagem) inclui participantes          

que ficaram sabendo da escola por parentes, por e-mail, participantes que           

trabalham ou trabalharam na escola e participantes que são ex-alunos da escola. As             

opções “Instagram”, “Panfleto” e “Cartaz” não retornaram resultados. A pergunta era           

exclusiva para aqueles que responderam “Sim” na pergunta 08. 

 

“10 - Você já assistiu a algum espetáculo da ETMB?” 

 

 

A pergunta 10 só foi feita para os usuários que responderam “Sim” na pergunta 08 e                

nos revela que, embora as pessoas saibam quem é a ETMB, muitas delas não              

foram impactadas ao ponto de consumir o produto que a ETMB oferece para o              

público.  
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“11 - Caso sim, assistiria a ETMB novamente?” 

 

 

 

Encerrando a pesquisa, a pergunta 11 tinha como objetivo aplicar um “teste            

de satisfação” e atestar a qualidade do produto da ETMB. O resultado confirma que              

o produto é muito bem recebido pelo público. 
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5. Considerações Finais 

 

A ETMB têm se desenvolvido muito bem ao longo dos seus 10 anos e,              

comparativamente, os últimos espetáculos produzidos por ela não ficam atrás de           

várias produções profissionais do eixo Rio-São Paulo, embora o valor do ingresso            

seja bem mais barato. O brasiliense, muitas vezes, não se importa de pagar caro no               

ingresso quando as produções profissionais vem para Brasília em turnê ou mesmo            

de viajar para outras cidades para assistir um musical profissional, então a dúvida             

que fica é: Por que esse mesmo brasiliense não consome os espetáculos            

produzidos pela ETMB? 

Após uma análise cuidadosa, constatou-se que a falha está na comunicação           

externa da escola que é trabalhada pontualmente próximo aos eventos, mas que            

não mantém um ritmo de publicações, o que faz com que o nível de engajamento               

caia e as publicações pontuais tenham mais dificuldade para aparecer na timeline            

dos usuários. Uma primeira solução então seria a elaboração de um planejamento            

de produção e postagem de conteúdos sobre a escola e até mesmo sobre o ramo               

como um todo. O CEFTEM (Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical) no              

Rio de Janeiro foi uma outra empresa analisada por ter um perfil semelhante ao da               

ETMB e por compartilhar de objetivos semelhantes. O CEFTEM possui a vantagem            

de ser localizado no Rio de Janeiro, onde já existe a cultura do teatro musical, mas                

de qualquer forma, é uma escola que prioriza o aprendizado e, por consequência,             

oferece bons espetáculos. A fanpage do CEFTEM possuia, em 07 de julho de 2017,              

8.186 curtidas e mantinha um ritmo de um post por dia em média, cujo conteúdo               

varia entre curiosidades, anúncios, releases, novidades do mercado, postagens         

comemorativas e notícias. O perfil de instagram, na mesma data, possuía 702            

publicações, 6.672 seguidores e uma taxa de engajamento de 29,92%. Além das            

duas mídias sociais, o CEFTEM administra também um site e um blog. Não foi              

encontrada a data de inauguração do Centro, mas o site foi criado em 2014 e o blog                 

em 2015, o que pode nos indicar que a escola tem por volta de 3 anos apenas. 

Saindo do campo do online e entrando no offline, durante a presente            

pesquisa, estudou-se a possibilidade de que a ETMB se utilizasse do marketing de             

guerrilha. Esse tipo de ação se limita a criatividade do profissional que a             
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desenvolve, então as possibilidades são infinitas. Associando o conceito do          

marketing de guerrilha a vertente do marketing de experiência, a presente pesquisa            

traz como uma das possibilidades o flashmob.  
 

Flash Mobs são aglomerações instantâneas de pessoas em um local público para            

realizar determinada ação inusitada previamente combinada, estas se        

dispersando tão rapidamente quanto se reuniram. A expressão geralmente se          

aplica a reuniões organizadas através de e-mails ou meios de comunicação           

social. (Roger Dance - Mundo da Dança) 

 

O Flashmob surgiu como um evento sem fins lucrativos, mas ao notar as             

proporções que esse tipo de evento tomava, as grandes marcas começaram a            

utilizar o formato do flashmob como estratégia de marketing. Mesmo no mercado de             

teatro musical, o flashmob já é uma prática existente. Em agosto de 2014, o elenco               

do musical The Lion King performou o número de abertura do musical (“The Cirle of               

Life”) sem os famosos figurinos e adereços dentro de um vagão de metrô em Nova               

York. A ação foi filmada e viralizada na internet. Em junho de 2017, o video no                

Youtube possuia mais 16.000.000 visualizações. Em abril de 2012, o canal           

televisivo TNT realizou uma ação entitulada We Know Drama para lançar o canal             

TNT HD na Bélgica. Um botão vermelho foi posicionado no meio de uma praça              

pública e quando alguém o apertasse, uma grande cena de filme de ação era              

encenada no meio da praça. O vídeo viralizou não só na Bélgica, mas no mundo               

todo, alcançando mais de 55.000.000 de visualizações no vídeo original no Youtube.            

Como a ETMB já possui números que já são ensaiados para os espetáculos, os              

custos de produzir um flashmob já caem muito.  

Em resumo, a ETMB tem como um de seus objetivos fomentar a produção             

cultural em Brasília e formar artistas e público de teatro musical na capital e tem               

feito um trabalho excelente nesse sentido ao longo desses 10 anos de história. A              

comunicação externa é uma ferramenta que poderia contribuir muito para esse           

objetivo trazendo visibilidade não só para a escola em si quando para o mercado de               

teatro musical em Brasília.  
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- Pesquisa Quantitativa Online 
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- Entrevista com o professor e diretor cênico Rafael Oliveira (via email) 

 

1.Quem fundou a ETMB? Quando? 

 

Foi fundada em 2007. Acho que a ETMB foi fundada por mim, (Rafael Oliveira), a 

Michelle Fiuza, a Fernanda Fiuza e o Walter Amantéa. Esses foram os primeiros 

profissionais envolvidos. Claro que teve ajuda de muita gente por trás, apoiando, 

ajudando, e dos outros professores de canto (que não sei dizer quem eram na 

época... Thais Uessugui, Danilo Tim, Augusto, Karol?). 

 

Esse "Nome sigla" fui eu quem inventei, me inspirei nas siglas de Brasília, já que em 

Brasília tudo é sigla. SQN, QI, STJ... 
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2. Como surgiu a id56ia de criar a ETMB? 

 

Pois é... Não sei dizer exatamente de quem foi a ideia. Posso dizer da minha parte. 

Quando entrei pro Alebra em 2007 falei muito de como a Néia e Nando ganhava 

muito dinheiro com o curso de teatro, e que este dinheiro ajudava a produzir seus 

espetáculos. Com o Alebra sofrendo para conseguir levantar seus espetáculos, 

sempre incentivei a ideia de pegar os profissionais da Alebra e montar uma escola. 

Lembro claramente de uma conversa que tive com a Thais Uessugui sobre esse 

assunto, e como ela disse que ia "movimentar isso". Imagino que não surgiu apenas 

de mim, mas posso dizer que incentivei. 

 

3. Qual era o objetivo de vocês ao fundar a ETMB? 

 

Acredito que haviam dois principais objetivos. Um era ganhar dinheiro sim. Viver da 

arte. Não vou negar. O segundo era dar uma oportunidade para as pessoas 

talentosas e dedicadas que precisavam "só de um pouquinho mais" para poderem 

participar dos espetáculos do Alebra. Se eles tivessem algumas aulas, sem dúvida 

poderiam estar no elenco dos próximos espetáculos. Queríamos ajudar as pessoas 

a darem esse "pequeno mas significativo" passo para frente. 

 

4. Depois desses 10 anos, os objetivos da ETMB permanecem os mesmos? Se 

não, quais são os novos objetivos? 

 

No início, a ETMB surgiu debaixo da asa da Claude Debussy. Quer a gente queira 

ou não, podíamos nos preocupar somente com a parte artística. A parte financeira 

não era preocupação da gente. Isso ajudava muito nas tomadas de decisão. Claro 

que isso também causava alguns conflitos, da parte artística com a parte financeira, 

mas não era preocupação nossa. Também estávamos com a cabeça voltada para 

priorizar a produção do espetáculo, por vezes esquecíamos que a jornada 

(aprendizado do aluno) era mais importante que o resultado final. 
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Quando a ETMB alçou voo solo, com a criação do Empório Cultural, as decisões 

artísticas começaram a ser mais afetadas pelo financeiro, pois a responsabilidade 

ficou sobre as mesmas pessoas. 

 

Resumindo: 

 

ANTES a preocupação era apenas artística. O que era melhor PARA O PÚBLICO. 

Exemplo: Não nos incomodávamos em repetir os mesmos solistas para vários 

números, por exemplo, desde que o solista fosse realmente o melhor. 

 

DEPOIS o bem estar e a felicidade dos alunos começou a ter um peso maior. 

Exemplo: Durante as reuniões de escalação de elenco começamos a nos preocupar 

mais em "deixar os alunos felizes" repartindo melhor os solos e dando mais 

oportunidade para quem nunca havia pego um solo. Isso deixa o aluno mais feliz, 

mas o público se prejudica. Temos, por exemplo, na turma intermediária, alunos que 

apresentam solos mas que talvez não tenham ainda essa habilidade. Por outro lado, 

além de deixar o aluno mais satisfeito, isso também reflete uma preocupação maior 

com o aprendizado do aluno, afinal de contas, a ETMB é uma Escola. 

 

5. Como vocês encaram a comunicação para o público externo a escola? 

 

Sinceramente, acho que a escola falha muito nessa parte. O site anda sempre 

desatualizado, por exemplo. Não é dado muita atenção a isso. O boca boca, na 

minha opinião, é o que faz da Escola ser o que ela é, pois a comunicação externa é 

bem desleixada... 

 

 

 


