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RESUMO 

 

O artigo abordará as estratégias do marketing cultural utilizados pelas 

empresas apoiando às áreas artísticas e culturas. Sendo assim, serão analisadas as 

companhias de teatro independente, suas produções artísticas e os resultados 

alcançados. 

 

INTRODUÇÃO 

 

          Marketing cultural é um termo que foi dado pela imprensa para as atividades 

de patrocínio à cultura que as empresas começaram a fazer com mais empenho. 

Desta forma, o marketing cultural satisfaz necessidades de empresas e produtos 

culturais: às empresas, permite a construção de imagem de marca com abordagem 

à cultura; aos produtos culturais permite o angariamento de verbas de suporte 

principalmente para as ações de divulgação. No Brasil, hoje, os editais e leis de 

incentivos são os principais meios para se alcançar estes benefícios. 

Para a realização desta pesquisa, serão estudadas as divulgações de duas 

peças realizadas pela Cia Mugunzá de Teatro (SP), uma com apoio de patrocínio 

levantado via leis de incentivo, e uma outra feita com os meios próprios da 

companhia. 

 

OBJETIVO 

 

Analisar os resultados alcançados por duas peças montadas pela Cia 

Mungunzá: uma que foi contemplada com patrocínio via lei de incentivo, e já iniciou 

a pesquisa com a verba referente, e outra que não foi contemplada e realizou todo o 

trabalho de forma totalmente independente. 

Investir em marketing cultural significa agregar à imagem da marca os pontos 

positivos relacionados à associação com um projeto cultural, como se a marca 

usasse seus meios para conscientizar e instigar a sociedade como um todo. 

 

METODOLOGIA 

 



Análise comparativa e diacrônica dos dados de resultados alcançados por 

duas peças montadas e apresentadas pela Cia Mungunzá. As peças escolhidas 

foram: “Porque a criança cozinha na polenta” (2008, baseado no texto de Aglaja 

Veteranyi, traduzido por Fabiana Macchi, dirigido e adaptado por Nelson 

Baskerville), realizada sem patrocínio; e “Luis Antônio Gabriela” (2011, com 

argumento e direção de Nelson Baskerville e roteiro de Verônica Gentilin), 

contemplado com edital do PROAC. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Nossa pesquisa se inicia com uma ligeira análise das principais leis de 

incentivo vigentes no país, a saber: PROAC (Programa de Ação Cultural), (edital e 

ICMS) e Lei Rouanet (nº 8.313/91), e as maneiras de um produtor cultural usufruir 

delas. Neste capítulo também estudaremos os princípios de marketing cultural que 

justificam o interesse de empresas por essa ferramenta. 

No segundo capítulo, conheceremos a Cia Mungunzá, seus valores e as duas 

peças a que nos propusemos estudar. Também entenderemos o conceito de teatro 

independente e como isso diferencia tais peças daquelas realizadas para o grande 

público. 

Por fim, no terceiro capítulo, analisaremos os resultados alcançados pelas 

peças supracitadas, comparando as possibilidades de pesquisa e realização e os 

resultados em termos de público e visibilidade alcançados. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Um grande mérito para uma companhia de teatro independente é conseguir 

um edital, lei ou patrocínio para que os seus projetos sejam viabilizados para que 

chegue ao seu público que quando se tem verba por trás de um projeto a 

comunicação/divulgação é bem mais elaborada.  

Assim as marcas podem se tornar mais fortes, à conjunto atribuir boas 

maneiras a uma sociedade oferecendo cultura junto com as companhias de teatro  

          Este artigo irá conceder a outros pesquisadores a importância do marketing 

cultural diante ao cenário da cultura atual, mesmo com toda a concorrência. 
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