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Resumo 
Uma análise sobre dois recortes da historia do teatro musical brasileiro 

relacionando o momento político e das políticas culturais vigentes em cada recorte 

com o mercado de teatro musical. O impacto da Lei Rouanet - uma das leis de 

incentivo a cultura – no mercado do Teatro Musical no Brasil, com o objetivo de ilustrar 

a importância do incentivo fiscal para o estilo no Brasil  

PALAVRAS-CHAVE: TEATRO MUSICAL; CULTURA; POLÍTICA; LEI ROUANET. 

Introdução 
Quem desconhece os mecanismos da lei acha que as renúncias fiscais 

promovidas fazem com que o Brasil “perca dinheiro” e “deixe de 

arrecadar”. O estudo da FGV mostra um dado incontestável e refuta essa 

noção. Em quase três décadas de lei, cada R$ 1 captado e executado 

via Lei Rouanet, ou seja, R$ 1 de renúncia em imposto, acabou gerando 

em média R$ 1,59 na economia local. Em outras palavras, o incentivo à 

cultura gerou riquezas à sociedade, não custos. 

(Revista EXAME, “Lei Rouanet traz retorno 59% maior que valor financiado, 

mostra FGV”, 27 dez 2018)  

 “Os artistas vivem da mamata da lei Rouanet” – essa foi a frase mais escutada 

ao fim do ano passado no período eleitoral. Usaram da ignorância do brasileiro médio 

para atacar a imagem de uma lei que - como a própria categoria diz -  incentiva a 

cultura, fomenta essa indústria tão necessária quanto qualquer outra no nosso país. 

A lei Rouanet, homônima do seu criador e nascida em 1992, veio exatamente 

para impulsionar uma área defasada no país. Nossa arte, principalmente por essa 

desvalorização cultural citada acima, nunca foi atrativa para investimentos até a 

criação do incentivo fiscal. 

Cada super produção musical gera em torno de 150 a 200 empregos diretos e 

indiretos, movimentando a economia principalmente no eixo Rio-São Paulo. E todo 

esse avanço cultural e econômico encontra-se ameaçado pela fúria sem fundamentos 

da população e das consequentes medidas sugeridas pelo governo atual para a 

limitação dos recursos. É nesse ambiente hostil, que propomos uma análise sobre a 

indústria do teatro musical brasileiro e a sua relação com as políticas culturais. 

 

 



Objetivo da pesquisa científica 
Essa pesquisa tem como objetivo primário explicitar a importância da cultura, 

do seu incentivo e de políticas culturais fortes para uma nação — com enfoque em 

um nicho: O teatro musical. 

Como objetivos secundários, analisar a história do Teatro Musical no Brasil, 

seu crescimento e a relação desse com as leis de incentivo, com enfoque na Lei 

Rouanet. Comparar a indústria agora tanto cultural quanto politicamente com o que 

acontecia no cenário no período de 1960 a 1979. ressaltar a relevância do gênero não 

só para a cultura, como também para a economia criativa do país. 

Metodologia 
Primeiramente, a pesquisa exploratória de dados secundários nos artigos citado, 

na bibliografia encontrada e nas reportagens que surgem a todo momento sobre o 

assunto, buscando embasamento teórico sobre o tema para a análise.  

O segundo passo, foi a formulação e distribuição online de um questionário online 

para o público geral, para uma espécie de “termômetro” da população sobre a 

polêmica da Lei Rouanet e a situação atual da cultura no país. Uma pesquisa de papel 

diagnóstico para a validação do tema do artigo. 

O terceiro passo consistiu em entrevistas presenciais de especialistas – no caso, 

os principais produtores de musicais do país, professores e especialistas no gênero - 

para um panorama geral histórico e visão sobre a relação da indústria com as leis de 

incentivo. Até o momento foram feitas quatro entrevistas de caráter qualitativo, com 

roteiro não estruturado, com produtores de pequeno, médio e grande porte.  

Teatro Musical e as Políticas Culturais no Brasil 
A fim de contextualizar o cenário das políticas públicas de cultura no Brasil nos 

dois recortes propostos, a partir do artigo “Políticas Culturais no Brasil: balanço e 

perspectivas.” da historiadora Lia Calabre, foi possível traçar uma  linha do tempo das 

políticas culturais no país com os acontecimentos mais relevantes. 

 

 

 

 

 



Nas décadas de 60 e 70, nosso primeiro recorte – além de sermos considerados 

pré-maturos ao falarmos sobre políticas culturais no país1,enfrentamos no Brasil o 

período de ditadura militar, que teve início em 1964 e fim apenas em 1985. 

Curiosamente, esse pode ser considerado nosso período mais rico em criação de 

políticas culturais, não impulsionado pela vontade de fomento, mas sim de controle, 

de institucionalização da cultura, e da incitação de um sentimento nacionalista, 

característica predominante em regimes autoritários, impulsionando o fortalecimento 

do patrimônio cultural nacional. A censura promovida pelo Ato Institucional nº 5 em 

1968, incitou a fúria da classe artística e a arte ganhou um papel de resistência 

política. Muitos artistas foram perseguidos e exilados do país pelas suas obras 

criticando o Regime em vigor e as ideias que ele tentava perpetuar. Essa temática da 

crítica política e social também se fez presente nas obras originais brasileiras do teatro 

musical da época. Cabe ressaltar aqui o nome de Chico Buarque, que ecoa até hoje 

como um dos maiores compositores do gênero nacional. Tivemos nesse recorte o 

início do teatro musical no Brasil. Talentos como Bibi Ferreira, Marília Pêra, Paulo 

Autran, Procópio Ferreira e Moacyr Franco se destacavam dentre musicais 

estrangeiros adaptados e obras autorais nacionais no novo cenário. Na época não se 

cogitava ter uma lei de incentivo fiscal; economicamente falando, não tínhamos um 

mercado de teatro musical. Com no máximo três produções por ano, não se pensava 

em incentivo fiscal, não era algo que movimentava expressivamente a economia do 

país a ponto de demandar alguma atenção econômica e/ou política. 

 Já no recorte atual, vemos um mercado consolidado e em ascensão. O boom 

dos musicais no meado dos anos 2000 veio acompanhado das Leis de incentivo a 

cultura, que atraíram os olhares de muitas empresas, que enxergaram uma 

oportunidade de se investir em cultura. A Lei Rouanet – a qual daremos maior 

destaque nesse estudo - e outras leis estaduais e municipais de incentivo fiscal, 

traziam benefícios pra todas as partes: Para as empresas, a oportunidade 

mercadológica da troca da isenção fiscal por um investimento na área da cultura que 

também pode ser traduzido como uma oportunidade de marketing. Para o governo, 

                                                
1 O mundo no geral dava seus primeiros passos em relação a políticas públicas de cultura. Como vemos 
nesse trecho do artigo de Calabre: “Segundo Eduardo Nivón Bolán, a política cultural como uma ação 
global e organizada é algo que surge no período pós-guerra, por volta da década de 1950. Até então, 
o que se verificava eram relações, de tensão ou não, entre o campo do político e o da cultura e da arte 
em geral, gerando atos isolados.” 
 



que se apoia na isenção fiscal como principal meio de investimento na cultura 

nacional2. E claro, para as produções, que conseguem serem viabilizadas através do 

incentivo.  

 Um dado de extrema relevância levantado nesse estudo é a drástica diferença 

no número de produções musicais no país ao compararmos os dois recortes. A partir 

do artigo “Breve história do Teatro Musical no brasil, e compilação de seus títulos”3, 

tivemos acesso a compilação de títulos de musicas desde os anos 60, até 2016, onde 

tomamos a liberdade de completar os anos 2017 – 2019 para atualização da lista. 

Quando olhamos para a década de 60 inteira, temos um total de 16 musicais 

realizados em 10 anos, em 70 foram 21 produções no país. Atualmente, trabalhamos 

com uma média de 20 produções profissionais por ano,com destaque para o ano de 

2016, que tivemos 34 produções profissionais de peças musicais no país (24 dessas 

na cidade de São Paulo). Na década de 2000 tivemos aproximadamente 90 

produções, enquanto que no recorte atual do nosso estudo estamos chegando quase 

em 200 produções musicais profissionais. Além de mais que dobrarmos o número, se 

analisarmos os dois recortes desse estudo, tivemos um crescimento de 

aproximadamente 1000% na indústria.  

Outros dados coletados nessa fase, nos mostram que a Lei Rouanet não é só 

benéfica para a fomentação cultural, como também é muito positiva pra economia do 

país: 

“A economia criativa representa 2,64% do PIB brasileiro. As 251 mil empresas 

do segmento cultural criam um milhão de empregos diretos e geram mais de R$ 10,5 

bilhões de impostos diretos. (...) Os dados, apresentados pelo coordenador da 

FGV Luiz Gustavo Barbosa, mostram que a lei é benéfica à sociedade e seu impacto 

reverbera em 68 atividades econômicas diferentes, do transporte ao turismo, do setor 

alimentício às finanças. (...) Entre 1993 e 2018, a lei gerou R$ 31,22 bilhões em 

renúncia fiscal, em valores reais corrigidos pelo IPCA. Esses R$ 31,22 bilhões não só 

retornaram à economia brasileira como geraram outros R$ 18,56 bilhões. No total, o 

                                                
2 Desde a promulgação da Lei Rouanet em dezembro de 1991, não houve nenhuma ação ou nova 
política publica relacionada a cultura com expressividade, o que culminou em  2019 com a extinção do 
Minstério da Cultura e com a nova normativa da Lei de Incentivo a Cultura. 

3CARDOSO, Adriana Barea, FERNANDES Angelo José, CARDOSO FILHO, Cassio. Breve história 
do Teatro Musical no brasil, e compilação de seus títulos. Disponível em: https:// 
www.revistas.ufg.br/musica/article/view/42982/21533  



impacto econômico da lei foi de R$ 49,78 bilhões.” DEARO, Guilherme. Lei Rouanet 

traz retorno 59% maior que valor financiado, mostra FGV. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/economia/lei-rouanet-traz-retorno-59-maior-que-valor-

financiado-mostra-fgv/ 

“(...) Dos 271 Bilhões de reais em incentivos fiscais pra diversas áreas, só 1,3 

bi são pra área cultural via rouanet, isso significa 0,5% dos incentivos federais. Se a  

gente juntar com audiovisual são 0,66” - Daniele Torres (Cultura &Mercado e 

Companhia da Cultura) Palestra: MFC: Lei Rouanet. 

“(...) Do total de recursos captados ano passado em 2018 via Lei Rouanet, 

apenas 0,05% foi destinado ao Teatro Musical.” – Flavia Manso (CQS – Cesnik, 

Quintino e Salinas Advogados) Palestra: MFC: Lei Rouanet 

Vale ressaltar aqui também que a Lei Rouanet, não só fomenta a cultura e a 

economia local direta e indiretamente, como também é grande parte responsável pela 

acessibilidade e democratização da cultura. Essas duas diretrizes são pilares da Lei 

e são tratadas com caráter indispensável em qualquer projeto que venha a ser 

captado. Os musicais foram responsáveis apenas em 2016, pela distribuição de mais 

de 200 mil ingressos gratuitos ou a preços populares, atendendo a contrapartidas das 

leis de incentivo estadual e federal. Foram atendidas escolas municipais, estaduais, 

além de ONGs de com diversas frentes de trabalho.  

A Lei Rouanet: a nova normativa. 
No dia 24 de abril de 2019, foi publicado no Diário Oficial da União uma nova 

Instrução normativa da Lei de Incentivo a cultura. Dentre as principais mudanças, a 

mais polêmica de todas foi a diminuição do teto de R$60 milhões de captação por 

projeto para R$ 1 milhão. Porém exceções também estão previstas, sendo elas: 

museus, planos anuais de instituições, óperas, concertos sinfônicos, entre outras. 

Com as exceções previstas acima, é possível dizer que o único segmento 

cultural  não contemplado que sofre a inviabilização com o novo teto de captação são 

as grandes produções de teatro musical no brasil. 

O insight de quem vive na pele: Os produtores. 
Foram realizadas 4 entrevistas com especialistas — produtores de pequeno, 

médio e grande porte. Essa pesquisa descritiva, de caráter qualitativo, foi 

desenvolvida através de entrevistas presenciais com questionário aberto, com o 

objetivo de obter informações mercadológicas atuais e sobre a história do gênero com 

os principais profissionais e especialistas do ramo.  



Informações valiosas foram retiradas dessas entrevistas. A primeira a ser 

destacada foi as diferenças na relação do produtor de pequeno, grande ou médio 

porte com a Lei Rouanet. O principal argumento do governo Bolsonaro para a nova 

Instrução Normativa da Incentivo a Cultura é de que a lei até então não beneficiava 

quem realmente precisava. O incentivo fiscal fica concentrado nas mãos de grandes 

produções do eixo Rio-São Paulo. E a crítica é válida. Porém mesmo com as 

mudanças propostas, a escolha de onde colocar o incentivo continua nas mãos das 

empresas, que podem simplesmente não patrocinar os projetos menores e destinar o 

incentivo para outros setores econômicos. Fora a dificuldade do pequeno e do novo 

produtor de inscrever um projeto na própria lei: muitas pessoas tentam inscrever 

projetos e não são aprovados por falta de experiência ou qualificação — Fato 

levantado pelo pequeno produtor, Luís Fernando Rodrigues. 

Outro fato interessante apontado foi de que apesar da lei ter sido promulgada 

em 91, as produções de teatro musical só tiveram conhecimento e utilizaram a 

ferramenta no meado dos anos 2000. O produtor Billy Bond e sua esposa e também 

produtora Andrea Oliveira – responsáveis pela reforma do então Cine Theatro 

Paramount em Teatro Abril (hoje Teatro Renault) e pela vinda da primeira montagem 

de Les Misérables em 2001 pela CIE Brasil (hoje T4F) – disseram que apesar da lei 

ter sido criada em 1991, até o meado dos anos 2000 ninguém sabia usá-la; o 

pensamento do incentivo fiscal para a economia criativa soava utópico. 

Foi levantado também — em todas as entrevistas — a importância econômica 

do teatro musical, principalmente na região sudeste. O mercado de teatro musical 

fomenta diversas áreas da economia e gera milhares de emprego no eixo RIO-SP. 

Fora que movimenta indiretamente outras áreas, como hotelaria, turismo, 

alimentação, limpeza, transporte, segurança, finanças, entre muitas outras. 

Como dito anteriormente e aqui confirmado pelos produtores, a reforma 

proposta pelo governo Bolsonaro inviabiliza as grandes produções de musicais no 

Brasil. Alguns produtores estão tentando diálogo com o governo para revisão da última 

normativa, pois com o novo teto, e sem se enquadrar nas exceções, as grandes 

produções musicais estão fadadas a extinção. Marllos Silva, disse já ter participado 

de reuniões com o governo em situações anteriores e acredita que possamos reverter 

essa situação. 

Ressaltamos aqui uma observação comentada por José Vinícius Toro, produtor 

da T4F Brasil, de que não só as empresas utilizam a Rouanet como uma “bengala”, 



mas também o governo. Houve uma época (antes dos meados dos anos 2000) em 

que a maior fonte de patrocínio para projetos culturais era privada. O patrocínio era 

direto, sem o incentivo fiscal. Cumpria seu objetivo de marketing, criava uma imagem 

positiva para as empresas que patrocinavam as artes no país. Porém depois da 

Rouanet, as empresas se acostumaram com o benefício e hoje se tornou quase 

impossível alguma empresa demonstrar interesse em projetos que não estejam 

inscritos na Lei de Incentivo a Cultura. Por outro lado, temos o governo, que deixou 

nas mãos das grandes empresas a responsabilidade de investimento da cultura 

nacional quase que em sua totalidade. Em toda a comunicação do Fantasma da 

Ópera (e de todas as que captaram incentivo pela lei de incentivo a cultura), por 

exemplo, é obrigatória a presença dos logos do governo, do ministério da cidadania, 

da lei. O incentivo fiscal gera propaganda não só para as empresas patrocinadoras, 

mas também para o governo. 

Por último, quando conversamos sobre reformas na lei, assim como a 

população geral, os produtores se mostraram abertos e positivos às reformas, porém 

contrários a nova instrução normativa. Marllos Silva foi o primeiro a me atentar sobre 

a constituição inicial da Lei. A Rouanet, na sua criação, já previa a sua maior crítica: 

a de concentração de verbas com poucos grandes produtores nas grandes capitais; 

e por isso foi criada com uma espécie de tripé, que junto com sua vertente 

mercadológica seriam criados dois fundos  — o FNC e o Ficart — quer seriam 

resposáveis pela viabilização de projetos regionais. Esse modelo foi esquecido ao 

longo dos anos. 

Uma solução muito mais efetiva e menos restritiva a cultura, seria voltarmos a 

essa primeira normativa da Lei, onde idealmente todos os tipos de projetos poderiam 

ser aportados através da Lei de Incentivo a Cultura Federal. 

Resultados da Pesquisa 
Por ser um mercado relativamente novo, com um crescimento exponencial ao 

longo dos anos, o teatro musical brasileiro carece de informação mercadológica: não 

havia um levantamento de números oficiais ou pesquisas. Apenas agora, em frente 

aos ataques sofridos no período eleitoral do ano passado, alguns produtores 

decidiram se unir e encomendar pesquisas as grandes organizações para ter 

informação para rebater as críticas sofridas. Esse artigo reuniu e angariou dados 

sobre o mercado para a validação dos objetivos da pesquisa. 

A pesquisa realizada atesta a necessidade do incentivo fiscal para a sobrevivência 



e crescimento do mercado de teatro musical no Brasil. Apesar de ser 

comprovadamente benéfico para a economia do país, com o primeiro impacto da nova 

normativa, o mercado já apresenta sinais de enfraquecimento. Se comparado a outras 

formas culturais e de entretenimento como TV e cinema, podemos considerar o teatro 

musical um nicho cultural marginalizado no país e que, por não se encaixar em 

nenhuma das exceções previstas na nova normativa, encontra-se em ameaça de 

extinção. 

Quando olhamos pro passado e vemos um crescimento de 1000% do mercado de 

musicais — crescimento esse atrelado a criação das leis de incentivo fiscal — 

podemos dizer que vale a pena sim investir na economia criativa: A geração de 

empregos diretos e indiretos e de impostos por si só já trazem um retorno maior para 

a nação do que o investimento feito através do incentivo fiscal. 

Conclusão 
Fazer arte no Brasil é...?: Foi com essa pergunta que terminamos as conversas 

com os produtores de teatro musical entrevistados. Palavras como difícil e loucura 

foram proferidas como resposta. Noites sem dormir. O sentimento de frustração paira 

no ar com a nova instrução normativa da lei federal. Não sabemos o que acontecerá 

com a indústria do teatro musical brasileiro a partir de agora. O país, que já foi 

considerado o terceiro maior produtor de musicais do mundo, agora permanece no 

escuro em relação ao futuro do mercado.  

Aos poucos, entretanto, a frustração dá lugar à esperança, à garra e à luta — 

características da arte brasileira. Ao analisarmos a história, vemos que já 

sobrevivemos a situações piores e voltamos mais fortes. E dessa vez não será 

diferente. 

Estudos Futuros 

Nos próximos anos ainda teremos a realização de projetos musicais inscritos 

na antiga normativa da Lei Rouanet, ou seja, projetos que se enquadraram em um 

orçamento de até R$ 60 milhões. Portanto, é provável que a indústria não sinta um 

baque  tão forte em um primeiro momento. Além disso, por se tratar de um tema 

eminente no cenário político nacional, propomos o acompanhamento das notícias, 

caso haja novas reformulações na Lei de Incentivo a Cultura. Junto a isso, a análise 

do que vier a acontecer com o mercado musical nacional, principalmente no eixo Rio-

São Paulo. 

Seria interessante continuar as entrevistas com produtores durante todo esse 



processo, e também entrevistas com representantes de grandes empresas 

patrocinadoras do segmento, como por exemplo Bradesco Seguros, Comgás, EMS, 

Vivo, Porto Seguro, para tentar mapear a melhor solução para todos os lados. 
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