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Os minutos que antecedem o início de um espetáculo serão aproveitados de uma forma 
diferenciada em alguns teatros cariocas e paulistas. Assim como nos cinemas, a espera agora 
tem acompanhante: um trailer. Neste caso, o filme divulgará peças em cartaz no circuito, 
exibirá curiosidades sobre o mundo das artes e do teatros que abrigam os espetáculos e 
veiculará mensagens publicitárias.  
 
A nova opção de mídia - chamada de Canal Teatro - foi apresentada na semana passada para 
o mercado publicitário carioca. Nesta quinta-feira, dia 16, será a vez de as agências paulistas 
conhecerem o projeto. O Canal Teatro é uma parceria da Sign Propaganda com a Sarau 
Agência de Cultura Brasileira, que investiram R$ 1,5 milhão na montagem do negócio - 
inicialmente, ele percorrerá 35 salas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 120 dias serão 50.  
 
Uma tela descerá do teto do teatro e passará a programação, com quatro minutos em uma 
primeira fase, podendo chegar a 10. Choil Plosk, diretor da Sign Propaganda, explica que se 
trata de um "programa cultural". A idéia é que, ao final dos 30 dias, o programa tenha passado 
em todo o circuito alternadamente.  
 
O diretor acredita que a nova opção da mídia será não somente um meio de divulgação 
cultural, mas também um meio para anunciantes que queiram associar suas marcas a um 
perfil diferenciado de público.  
 
Internet  
 
Além da programação na rede de teatros, a empresa lança também o site 
(www.canalteatro.com.br), com informações sobre os espetáculos e críticas especializadas. Em 
um período de 90 a 120 dias, na saída do teatro, o público poderá dar nota ao espetáculo, que 
aparecerá no site.  
 
Plosk diz que as produções não pagarão pela veiculação na rede, apenas os anunciantes. A 
idéia, segundo ele, é vender o circuito todo -mas, para não engessar o projeto, poderão ser 
comercializados espaços apenas em alguns teatros. Além do filme na tela e do site, outra 
oportunidade de negócio é uma ação direta de marketing no local. Ele cita como exemplo um 
filme sobre um lançamento imobiliário que, ao final do espetáculo, o público recebe 
informações detalhadas sobre o projeto. "Queremos aproximar o mercado corporativo do 
mundo teatral".  
 
O diretor da Sign acredita que o momento de espera é ideal para uma comunicação 
diferenciada. Segundo ele, quando o público vir que tem uma informação relevante, não se 
importará de ver anúncio publicitário.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C5. 


