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Quando a cortina do Teatro Alfa, na zona Sul de São Paulo, subir hoje à noite, não é só a 
família do capitão Von Trapp que terá uma montanha inteira para atravessar, como diz o 
número final de "A Noviça Rebelde". A montagem uma superprodução que consome R$ 800 
mil mensais só para ficar em cartaz representa ela mesma uma escalada para a Aventura, a 
empresa de entretenimento formada em outubro do ano passado para explorar o mundo dos 
musicais. 
 
"Maria", a noviça imortalizada no cinema por Julie Andrews, é apenas a mais nova personagem 
de uma extensa galeria de musicais que passou a ocupar os palcos brasileiros nos últimos 
anos. A lista inclui "O Fantasma da Ópera", "Les Miserables", "A Bela e a Fera", "Miss Saigon", 
"Chicago", "O Beijo da Mulher Aranha", "Company", "Rent", "West Side Story", "My Fair Lady", 
"Grease", "Godspell" e isso só para citar os espetáculos oriundos da Broadway. 
 
O tamanho das produções varia, mas em geral trata-se de um universo de superlativos. A 
"Noviça" tem 40 pessoas no palco, sem contar a orquestra, e requer um pequeno exército de 
assistentes para fazer tudo dar certo. "Em nossa temporada no Rio precisávamos pedir comida 
aos sábados, porque fazíamos dois espetáculos e não dava tempo de sair para jantar. Para 
atender a todo mundo, eram necessárias 85 'quentinhas' e uma pessoa para cuidar da 
distribuição", conta Aniela Jordan, uma das sócias da Aventura. 
 
O cuidado com os detalhes não é regra só no palco ou nos bastidores. No caso dos musicais, o 
rigor começa muito antes, em um lugar insuspeito: a planilha de custos. Com elencos 
gigantes, direitos autorais negociados no exterior, aluguel de teatros com fosso para a 
orquestra e outras exigências do tipo, é preciso calcular com cuidado as despesas para criar 
um modelo de financiamento consistente, capaz de sustentar produções futuras. O molde é a 
Broadway - uma máquina de fazer teatro que só no ano passado contribuiu com US$ 5,1 
bilhões para a economia de Nova York, com mais de 12 milhões de ingressos vendidos. 
 
É nesse ponto que a Aventura quer se diferenciar: a proposta é criar uma estrutura 
profissional de captação de recursos, capaz de mostrar a grandes companhias que os 
benefícios do patrocínio vão muito além da renúncia fiscal proporcionada pela Lei Rouanet e 
outras medidas de apoio à cultura. "A legislação é importante, mas tem limites", diz Luiz 
Calainho, sócio da Aventura. "É preciso fazer o mercado ver o investimento em patrocínio 
como parte das ações de marketing." 
 
O patrocinador é a grande diferença entre o modelo da Broadway e o que está se criando no 
Brasil. Nos Estados Unidos, os produtores captam recursos no mercado para montar as peças, 
que são sustentadas pela bilheteria e pela receita com CDs, camisetas etc. Por aqui, o 
patrocínio representa algo entre 40% e 50% do orçamento. A venda de ingressos responde 
pelo resto. 
 
É por isso que a tarefa de conquistar o patrocinador é tão importante. Na Aventura, a proposta 
é sentar-se com as empresas para criar pacotes sob medida. "Não é só dar uma quantidade de 
convites ou fazer apresentações fechadas. Acreditamos realmente em proporcionar retorno", 
diz Calainho. 
 
As próprias empresas começam a levar o assunto mais a sério, diz Marcos Amazonas, um dos 
sócios da Bottega, companhia especializada em artes plásticas que está ingressando nos 
musicais. "Elas estão contratando consultores externos para profissionalizar a seleção dos 
projetos", diz o empresário. 
 
As cotas de patrocínio das peças da Aventura estão divididas em três categorias e os valores 
variam de acordo com o tamanho da produção. Para "Beatles num céu de diamantes", que 
estreou em São Paulo na semana passada, depois de uma temporada no Rio, a cota principal 
sai por R$ 500 mil. No caso de "A Noviça", o valor mais alto gira em torno de R$ 3 milhões. 
 



"Beatles" atraiu 130 mil espectadores no Rio e "A Noviça" chegou a 190 mil, com fila na porta 
e casa lotada, mas o principal teste da Aventura é São Paulo. Não só porque é o maior 
mercado do país para essas produções - o que ajudou a criar um público exigente -, mas 
porque a cidade é o centro de atuação do grupo de entretenimento Time For Fun (T4F). 
 
Ex-braço brasileiro da mexicana CIE, a T4F foi responsável por musicais de sucesso, como "O 
Fantasma da Ópera" e "Miss Saigon", e trouxe ao país nomes estelares, incluindo o Cirque du 
Soleil e Madonna. Em abril, a companhia reestreia "A Bela e a Fera" em São Paulo. Além de 
cuidar dos shows, a empresa é dona das casas de espetáculo Credicard Hall, Citibank Hall e 
Teatro Abril - todas na capital paulista -, e do Citibank Hall, no Rio. Também controla a 
Ticketmaster, especializada na venda de ingressos. 
 
Com a chegada da Aventura, a pergunta é se há espaço para tantos musicais. Além da T4F, 
outras companhias estão investindo no segmento. A Bottega estreou "Avenida Q" no Rio e 
planeja trazê-la para São Paulo no segundo semestre. Também já negociou para 2010 um 
não-musical - a comédia "Thirty-nine steps". 
 
Os sócios da Aventura dizem não ter dúvida de que há espaço para todos. "Em São Paulo, 
existe até carência de espetáculos", diz Aniela. "O problema não é demanda de público, mas 
de espaço físico para montar as peças." 
 
Só em bilhetes antecipados, a Aventura já vendeu 10 mil ingressos para caravanas que vem 
do interior de São Paulo. Artistas e donos de teatro também têm procurado a empresa e os 
contatos com potenciais patrocinadores têm se intensificado nos últimos três meses, afirma 
Calainho. "É um ótimo momento para o teatro musical", diz ele. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 mar. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 
 


