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"Se fazer fosse tão fácil quanto saber o 

que fazer, as capelas seriam igrejas e as 

choupanas, palácios." 

William Shakespeare  
(O Mercador de Veneza, Ato 1, Cena 2) 



 

RESUMO 
 

Este trabalho é um estudo de caso do Shakespeare’s Globe Theatre e tem como 
objetivo investigar a gestão do teatro com enfoque nas estratégias utilizadas para 
captar e manter seu público, responsável por gerar a maior parte da receita 
arrecadada pela organização artística. Também é apresentado o processo de 
reconstrução do edifício, sob a liderança do estadunidense Sam Wanamaker, e os 
desafios encontrados pelos gestores para construir o prédio que viria a ser a réplica 
mais próxima ao teatro original, erguido no século XVI por William Shakespeare e 
seus colegas. Para tanto, o trabalho foi realizado através de pesquisa de campo e 
apoiado nos referenciais teóricos de autores como Phillip Kotler, Joanne Scheff, 
Bonita Kolb, dentre outros. Embora as ações desenvolvidas pelo teatro sejam 
aplicadas em um contexto político, social e econômico específico, podem ser 
adaptadas e aproveitadas em outras localidades e por outros gestores interessados 
em repensar a forma com a qual lidam com seus públicos e comercializam seus 
produtos artísticos. A abordagem desta pesquisa concentra-se na gestão para o 
teatro e pode colaborar com os estudos voltados para este campo, ainda pouco 
explorado por pesquisadores interessados nas artes.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro; Gestão teatral; Sam Wanamaker; Globe Theatre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

This paper is a case study of Shakespeare's Globe Theatre, and it aims to 
investigate the theatre management model focused on the strategies used to build 
and keep their audience, which are responsible for generating the most part of the  
revenue collected by that arts organisation. The paper also presents the theatre’s 
building process, under the leadership of the american Sam Wanamaker,  and the 
challenges faced by the theatre managers to build the space that would be the most 
colser replica to the original theatre built in the sixteenth century by William 
Shakespeare and his colleagues . For that, the study was conducted through a field 
research and it was supported by the theoretical references of authors such as Philip 
Kotler , Joanne Scheff , Bonita Kolb and others. Although the actions developed by 
the theater have being applied in a specific political, social and economic context , 
they can be adapted and used in other locations and by other managers interested in 
rethinking the way they deal with their public and market their artistic products. The 
research approach focuses on theatre management and can collaborate with studies 
for this field, which is yet little explored by researchers interested in the arts. 
 
KEYWORDS: Theater; theater management; Sam Wanamaker; the Globe Theatre. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

"O mundo todo é um palco, e os homens e as mulheres 
são atores. Têm suas entradas e saídas, e as pessoas, 
em seu tempo, têm vários papéis em sua vida.” 

 
William Shakespeare (Como Gostais, Ato II, Cena VII) 

 

Ao ingressar na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia em 1999, 

sabia que o fazia por extremo encantamento com o teatro. O abrir das cortinas, 

desde muito cedo instigava minha imaginação e alimentava as minhas expectativas 

em relação ao futuro profissional. Desejava dirigir uma companhia de teatro, 

desenhar histórias, orquestrar falas e manipular enredos que pudessem encantar as 

plateias, da mesma forma como fui encantada e me encanto sempre. Ocorre que, 

durante o período da graduação, percebi uma grande afinidade com os processos 

de produção do espetáculo. Chamavam-me a atenção os caminhos que deveríamos 

percorrer não somente para a criação artística, como também para a viabilização 

desta criação e a possibilidade de uma boa ideia tornar-se uma obra concreta para o 

público.  

O fazer teatral que me realizava estava, de fato, atrás das cortinas e, de 

maneira veemente, em sua elaboração mais pragmática: na operacionalização, 

manutenção e, principalmente, sustentabilidade. Teatro, além do encantamento que 

me provoca, sempre foi profissão, o lugar do qual tiraria o meu sustento. Então não 

teria como dissociar a arte do seu caráter econômico. Felizes são aqueles que 

conseguem aliar prazer ao ofício. Por conseguinte, tracei meu caminho no sentido 

de buscar a satisfação pessoal e profissional por meio da minha escolha.  Após a 

graduação segui a trajetória da prática e, por ela, pude construir a base do meu 

conhecimento na área de produção. Desde 2000, atuo produzindo espetáculos de 

teatro, dança, música, além de ter participado da gestão de teatros e instituições 

culturais.  

 Em meados de 2013, nos primeiros passos como pós-graduanda, tomei 

conhecimento, que o Globe Theatre, reinaugurado em 1997, não dispunha de 

subsídios governamentais, tampouco era vinculado a qualquer outra instituição 

mantenedora. Esta informação despretensiosa serviu apenas como um exemplo de 

aula sem maiores aprofundamentos sobre o teatro, contudo, despertou-me uma 

imensa curiosidade e deu início ao projeto de pesquisa que culmina nesta 
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dissertação. Como é possível um equipamento teatral sustentar-se sem recursos 

públicos ou vínculo direto com uma instituição mantenedora? Esta pergunta ecoava 

em minha cabeça, quando, então, fiz uma primeira pesquisa sobre o Shakespeare’s 

Globe. Esta leitura preliminar me deixou saber que a receita do teatro era oriunda de 

doações, patrocínios, vendas de produtos da sua loja e, principalmente, do retorno 

de bilheteria gerado através dos espetáculos produzidos. Neste momento, então, 

decidi empenhar-me no sentido de aprofundar meus conhecimentos acerca desta 

instituição, com o fim de tentar compreender e apreender, de certa forma, a 

tecnologia utilizada para sobreviver a partir daquela que é a fonte de renda mais 

elementar e primordial de uma organização artística: o público.  

 Esta pesquisa é um estudo de caso do Shakespeare’s Globe Theatre (SGT) 

com foco nas ferramentas de marketing utilizadas pelo teatro para captar e manter 

seu público, o qual é responsável por gerar uma média de 40% da receita da 

organização artística.  

O primeiro Globe foi fundado em 1599, “construído por atores para atores” 

(BRYSSON, 2008, p.125), sob a benção da Rainha Elizabeth I1, numa Inglaterra 

receptiva aos espetáculos teatrais, o período de “ouro” do teatro elisabetano2. 

William Shakespeare escreveu, para aquele teatro, alguns dos seus mais 

importantes textos, deixando um legado substancial na história do teatro mundial. 

Mesmo no século XVI, os gestores do Globe demonstraram surpreendente eficácia 

na relação com seu público. James Forse (apud FRANCO, 2009) credita tal 

eficiência à junção do espírito mercantilista elisabetano ao mérito artístico dos 

espetáculos apresentados. O autor acredita que a atividade teatral tenha sido 

embasada nos princípios do lucro e gestão de negócios. Com isso fazia-se essencial 

a captação e a fidelização de um público que, por sua vez, garantia a rentabilidade e 

livrava o gestor da dependência de subsídios e receitas oriundas do erário. Neste 

sentido, entendemos ser captação o termo mais propício, visto que se tratava de 

uma relação comercial, cuja pretensão era conquistar novos clientes. Este caso 

difere da formação, que, por seu turno, envolve outros conceitos relacionados à 
                                                             
1 Elizabeth I, filha de Henrique VIII e Ana Bolena, foi rainha da Inglaterra e Irlanda entre 1558 e 1603. 
O teatro elisabetano corresponde ao período de reinado da Rainha Elizabeth I, no qual Londres se 
tornou um efervescente centro comercial e cultural, sediando teatros importantes e no qual 
Shakespeare criou suas obras de maior relevância. 
2 Durante os 75 anos do período de ouro (entre a abertura do Red Lion, primeiro teatro construído, 
em 1567, e o início do governo puritano em 1642), estima-se que “as casas de espetáculos de 
Londres atraíram 50 milhões de espectadores pagantes, algo como dez vezes o total da população 
do país no tempo de Shakespeare” (BRYSSON, 2007, p.81). 
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educação, os quais viabilizam ao espectador a possibilidade de fruição plena.  Este 

princípio de captação de público, ainda segundo Forse, colaborou para a criação do 

conceito de teatro enquanto negócio.  

Ao contrário do que se pode imaginar, no período elisabetano, raros eram os 

teatros que conseguiam sobreviver apresentando exclusivamente peças teatrais.  

Muitas casas se valiam de outras atrações, como concursos de esgrima ou, 

principalmente briga de animais, para garantir rentabilidade. Segundo Brysson 

(2008), o único teatro que conseguia sobreviver exclusivamente das peças teatrais 

era o Globe de Shakespeare.   

Mais do que garantir sua sobrevivência, o Globe produzia riquezas através da 

bilheteria. A receita gerada pelo teatro, entre 1610 e 1615, foi equivalente a 2,3 mil 

libras, valor que corresponderia a pouco mais de 21 milhões de reais, segundo 

Franco (2009). O autor também relata sobre a renda obtida por meio de patrocínios 

e patronatos, a qual correspondia a cerca de 2,5% da receita da companhia. Não é 

por acaso que Shakespeare tornou-se um homem rico através do seu negócio, 

deixando aos seus herdeiros um belo e respeitável espólio, segundo informação de 

Brysson. 

Em 1613, durante uma apresentação da peça Henrique VIII, um canhão 

acertou o telhado de palha do Globe, levando o edifício às cinzas em menos de duas 

horas. O teatro foi erguido em sua segunda versão em 1614, permanecendo vivo até 

o ano de 1642, quando a administração puritana decretou o fechamento de todos os 

teatros da Inglaterra. Em 1997, o terceiro Globe é inaugurado, 355 anos depois, 

graças a um projeto obstinado e ambicioso, idealizado pelo estadunidense Sam 

Wanamaker, que trabalhou por mais de duas décadas no intuito de erguer aquele 

que viria a ser o melhor palpite3 do que era o primeiro “Globe” de William 

Shakespeare. 

Esta pesquisa teve início em março de 2014 e pode ser dividida em três 

etapas: a primeira consistiu na revisão bibliográfica utilizada para embasar 

teoricamente o estudo; a segunda etapa constituiu-se da pesquisa de campo e a 

terceira correspondeu ao período de escrita da dissertação final. 

 A pesquisa de campo ocorreu na Inglaterra, nas cidades de Manchester, 

Crewe e Londres, entre os meses de janeiro e abril de 2015. Na elaboração do 

projeto de pesquisa, ficou evidente a necessidade de se estabelecer um contato 
                                                             
3 “Best guess” (tradução nossa). 
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direto não apenas com o Globe, mas também com a realidade na qual este teatro 

estava inserido, de modo que todo o seu contexto social, político, econômico, 

pudesse ser vivenciado e compreendido. Para isso foi realizado um intercâmbio 

acadêmico com a Universidade Metropolitana de Manchester (MMU) de modo que 

eu pudesse realizar a pesquisa in loco com o suporte de uma universidade local.   

Este intercâmbio se mostrou bastante colaborativo para o trabalho 

desenvolvido, uma vez que, a partir do suporte da Universidade, frequentei aulas em 

suas dependências, bem como obtive o apoio de um orientador local, o professor 

Patrick Campbell. Foi possível, graças a esse vínculo, ter acesso a uma bibliografia 

ainda não disponível em língua portuguesa, o que ampliou o campo do referencial 

bibliográfico deste estudo, assim como favoreceu a coleta de dados diversos em 

arquivos, museus e afins. O campus de Administração de Empresas da MMU estava 

situado na cidade de Manchester enquanto que o de artes localizava-se na cidade 

de Crewe, onde fixei residência durante o período.   

A pesquisa de campo no Globe realizou-se em quatro semanas, com visitas 

sistemáticas ao longo de todo o período. Contabilizamos, para as 4 semanas de 

pesquisa no complexo, 120 horas de pesquisa no acervo do teatro, 5 horas de 

entrevistas com funcionários, 100 horas de observação e vivência nas dependências 

da organização.  

Da bibliografia referente aos estudos das ferramentas de marketing para o 

teatro pouco foi localizado com esta abordagem específica, em língua portuguesa, 

dentro do horizonte teórico deste trabalho. Foi necessário buscar em autores cujas 

obras ainda não foram traduzidas para o português, a referência teórica para a 

pesquisa. Ainda assim, dentre os autores pesquisados, nenhum deles possui obras 

específicas dos estudos de marketing para a linguagem do teatro, abrangendo o uso 

de tais ferramentas para as artes em geral e, particularmente, ao estudo das artes 

performáticas, dentre as quais estão incluídos o teatro, a dança e a música. Foram 

encontrados alguns trabalhos que discorrem acerca do marketing cultural utilizado 

por empresas que, através da arte, se comunicam e se relacionam com seus 

clientes. Todavia, não se achou muito sobre o uso de ferramentas de marketing 

aplicadas por organizações artísticas que possuem o fim de aprimorar as suas 

relações com seus públicos e tornar-se, portanto, protagonistas em seu uso. Este 

pensamento, já presente na literatura inglesa, americana, australiana, foi 

insuficientemente localizado nas referências bibliográficas brasileiras.  
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A fim de embasar as teorias gerais do marketing, utilizamos os pensamentos 

de Phillip Kotler, professor e pesquisador estadunidense, em cujas obras - algumas 

disponíveis em português - discorre de forma ampla sobre as mais diversas áreas, 

desde a conceitual, voltada para empresas do segundo setor, passando pelas 

organizações sem fins lucrativos4, chegando a uma obra voltada ao estudo das 

ferramentas de marketing para as artes performáticas. Nesta última obra, o 

pesquisador divide a autoria com Joanne Scheff Brustein5, que assina também um 

estudo mais recente, de 20076, onde trata, de forma mais atualizada, das 

ferramentas de marketing utilizadas para potencializar a relação entre organizações 

artísticas e seus públicos.  Elizabeth Hill, Catherine O’Sullivan e Terry O’Sullivan 

também contribuíram de forma significativa acerca dos estudos de marketing para as 

artes em geral7. Colaboraram ainda com a pesquisa, os pensamentos da 

pesquisadora e professora estadunidense Bonita Kolb, da australiana Ruth 

Rentschler, do pesquisador francês Frederic Martel, do gestor e produtor brasileiro 

Rômulo Avelar, dentre outros.  

Entendemos organização artística como sendo um conjunto de pessoas, 

reunidas formal ou informalmente, cujos esforços devem convergir para um 

propósito comum, neste caso, a criação, produção, preservação e/ou difusão de um 

ou mais produtos artísticos. A compreensão primária de organização está apoiada 

no conceito defendido por Idalberto Chiavenato (2005), o qual a associa a um 

conjunto de pessoas que trabalham coletiva e ordenadamente com tarefas e funções 

previamente estabelecidas. Teatros, complexos culturais, grupos, companhias, 

coletivos, artistas independentes, produtoras, agentes culturais e similares, podem, 

portanto, ser chamados de organizações ao longo deste texto. 

O presente estudo se propõe a investigar a relação desenvolvida entre a 

organização artística e o público através do estudo de caso do Shakespeare’s Globe 

Theatre. Entendemos público como consumidor do produto artístico e principal 

                                                             
4 KOTLER, Phillip; ANDREASEN. Alan. Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. Parentice 
Hall, 2003 (Tradução nossa: Marketing estratégico para organizações sem fins lucrativos). 
5KOTLER, Phillip; SCHEFF, Joanne. Standing Room Only: Strategies for Marketing the 
Performing Arts. Harvard Business Scholl Press, 1997 (A expressão “standing room” significa que 
todos os assento foram vendidos e que só restam os lugares os quais o público assiste ao show de 
pé. Não tem tradução exata para o português). 
6 SCHEFF, Joanne. Marketing Insights: The Dynamics of Building and Retaining Performing 
Arts Audience. John Wiley e Sons, Inc. 2007 (Tradução nossa: Conhecimentos de Marketing: As 
dinâmicas de construção e retenção de público para as artes performáticas). 
7 Creative Arts Marketing (Tradução nossa: marketing criativo para as artes), uma publicação de Liz 
Hill, Catherine O’ Sullivan e Terry O’ Sullivan, Butteworth Heinmann, 2003. 
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cliente da organização cultural. Neste estudo, consideramos que a relação entre a 

organização artística e o público se estabelece a partir do interesse comercial da 

primeira em relação ao segundo, o qual é visto como a fonte de receita necessária 

para sua viabilidade e sustentabilidade. Desta forma, a palavra público poderá ser, 

muitas vezes, substituída por consumidores, clientes e plateias, haja vista que, nesta 

pesquisa, estes termos serão abordados como sinônimos.  O recorte aqui 

determinado também não se ocupa de investigar de que modo a relação com a 

plateia pode influenciar no resultado final do produto artístico, sob a ótica da estética 

ou da criação. Igualmente, não estará pautando o mérito artístico dos produtos 

apresentados pelo teatro pesquisado.  

Convém esclarecer que não desprezamos ou desmerecemos o valor artístico 

e sua motivação, tampouco propomos aqui que ele deva restringir seus propósitos 

aos interesses econômicos e comerciais. Compreendemos que a criação é 

composta por um conjunto de interesses que podem e devem dialogar 

harmonicamente. Claudia Leitão (2014) chama a atenção para o fato de que as 

diversas lógicas que compõem o empreendimento cultural devem estar equilibradas 

entre si. Para a autora, estas lógicas seriam: a lógica do amor à arte; a da 

rentabilidade, que prevê a cultura como negócio; a lógica da sobrevivência, na qual 

se entende a cultura como sustento; e a ideológica, que enxerga a arte como uma 

forma de difundir valores e ideias.   

O entendimento da arte enquanto negócio não visa, necessariamente, a 

sobreposição da motivação ideológica ou estética em sua elaboração. Por outro 

lado, ao pensar a arte exclusivamente sob a perspectiva da lógica do amor, 

ignorando ou desprezando a importância da economia, pode-se colocar esta criação 

num lugar de fragilidade que a impeça, por exemplo, de se manter viva e 

sustentável, reduzindo a sua capacidade de alcance e difusão.  

Escolhemos, então, para o presente estudo apoiarmo-nos no viés econômico, 

na medida em que observamos de que forma a relação entre artistas e/ou 

organizações artísticas pode impactar na sustentabilidade financeira do 

empreendimento cultural. 

Durante a temporada na Inglaterra, também, foi possível conhecer a trajetória 

do estadunidense Sam Wanamaker, responsável por idealizar e comandar o 

processo de reconstrução do terceiro Globe. A sua chegada a Londres, no final da 

década de 1940, até a sua morte em 1993 (quatro anos antes da inauguração do 
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teatro) corresponde a um período que nos ajuda a compreender o contexto em que 

se encontrava a cidade onde se pretendia erguer o empreendimento. Todo o 

processo de idealização do projeto, passando pela dificuldade de captação de 

recursos e adaptação de um conceito a uma realidade contemporânea, constitui um 

material rico, original e relevante para a compreensão do objeto aqui pesquisado. 

Esse panorama nos situa a respeito das condições sob as quais o terceiro Globe foi 

erguido e também pode colaborar com a desmistificação de um possível 

entendimento que “em se plantando Shakespeare, tudo dá”. Para esta tarefa, 

evocamos os escritos de Barry Day, autor do livro This Wooden O8, que narra a 

trajetória de Wanamaker em terras britânicas até a inauguração do teatro, em 1997. 

Para ampliar a compreensão a respeito desse período abordado pela obra de Day, 

utilizamos muitos documentos coletados na pesquisa de campo e, sobretudo, no 

acervo documental do Globe.  

Assim, seguimos com a apresentação do Shakespeare’s Globe, desde a sua 

inauguração em 1997 até o ano de 2014, passando pelo modelo de gestão da 

instituição, sua estrutura operacional, utilização das ferramentas de marketing a fim 

de captar e manter seus públicos e demais fontes de recursos. Este recorte teve 

suporte teórico do material disponível em acervo no Globe, como jornais, revistas, 

documentos internos da instituição, relatórios de atividades e contabilidade, além de 

entrevistas com funcionários e vivência através de pesquisa in loco. 

Embora seja vasto o estudo sobre os modelos de gestão para empresas, bem 

como o estudo dos processos de criação artística, pouco se fala, principalmente no 

Brasil, sobre procedimentos de gestão voltados para o teatro, suas especificidades e 

necessidades.  

A partir da minha experiência na Escola de Teatro da Universidade Federal da 

Bahia, percebi que um aluno, quando ingressa numa faculdade de Artes Cênicas, 

recebe uma programação de disciplinas que, uma vez executadas, respalda-lhe com 

uma série de conhecimentos e saberes para desenvolver processos de criação e 

construção de uma cena ou espetáculo. Há uma bibliografia disponível sobre 

dramaturgos, encenadores, atores, metodologias e processos de criação cênica, 

além das inúmeras atividades práticas, relacionadas à criação, as quais os alunos 

                                                             
8 A expressão The Wooden O não possui tradução para português, é outra forma pela qual o Globe é 
conhecido. O termo significa algo como uma madeira em forma de círculo, faz referência à forma 
arquitetônica do teatro e à matéria-prima de sua construção. 



18	  
	  

têm acesso. Não observamos, contudo, uma bibliografia significativa que oriente 

este aprendiz a gerir seu espetáculo, a compreender de que forma sua produção 

pode trazer resultados financeiros, a identificar fontes de receita e meios de 

sustentabilidade, a reconhecer seu público e desenvolver estratégias para melhor se 

relacionar com ele, ou até mesmo quais as especificidades administrativas de um 

edifício teatral e no que ele se difere dos demais empreendimentos. A grande 

maioria do material disponível está “[...] calcada isoladamente na ciência que 

embasa as artes e acabam apresentando deficiências no gerenciamento dessas 

organizações”	  (SILVA, 2001, p.24).   

Aqueles que se interessam por um estudo mais aprofundado sobre os 

processos de gestão cultural e das artes cênicas devem buscar uma bibliografia 

complementar, muitas vezes, em áreas diversas, como administração de empresas, 

engenharia, marketing e comunicação e, ainda assim, encontrarão livros que, em 

sua maioria, dialogam diretamente com estas áreas, sem estabelecer um paralelo 

direto com as Artes Cênicas.  

Esta lacuna soa curiosa, haja vista que desde a origem do teatro ocidental o 

artista cênico utiliza estratégias de gestão para o desenvolvimento de sua arte. 

Quando passeamos rapidamente pela história mundial do teatro, nos primeiros 

capítulos dedicados às grandes dionisíacas, por exemplo, é possível encontrar 

informação sobre o arconte, “que, na condição de mais alto oficial do Estado, decidia 

tanto as questões artísticas quanto as organizacionais” (BERTHOLD, 2011, p.113). 

Ainda segundo Margot Berthold, este “arconte indicava a cada poeta um corega, 

algum cidadão ateniense rico que pudesse financiar um espetáculo, cobrindo não 

apenas os custos de ensaiar e vestir o coro, mas também os honorários do diretor 

do coro (corus didascalus) e os custos com a manutenção de todos os envolvidos” 

(2011, p.113). Segundo Gláucio Machado: 

 

 
[...] a relação do dramaturgo grego com o corega, seu financiador, 
está imersa numa rede de interesses que opera no nível político-
social e cujos princípios podem ser identificados já no Antigo Egito. 
Dessa forma, aquele que organiza a cena, ou que constrói o 
espetáculo, tem a responsabilidade de estar à frente de um 
empreendimento com sérios impactos. Essa consciência se 
estabelece da mesma maneira e ao mesmo tempo em que as 
primeiras convenções da cena são construídas. Aliás, tal capacidade 
de gestão e negociação pode ser vista como uma “convenção” extra 
palco. (2011, p.6) 
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Notamos que, além do sagrado, o artista cênico já precisava estar atento à 

gestão para a sobrevivência de sua arte. Precisava estar apto a lidar não somente 

com questões referentes à cena artística, como também com relações de parceria, 

patrocínio, orçamento, retorno de imagem e público. Tomemos como exemplo o 

teatro elisabetano. Um artista cênico que desejasse sobreviver através de seu 

trabalho sabia que a fonte de renda para a sua remuneração estava na bilheteria 

dos espetáculos produzidos. Sabe-se que não era possível uma companhia 

sobreviver sem a anuência da coroa. Sua aprovação lhes dava legitimidade e 

permitia a realização das atividades, mas não lhes rendia o suficiente em moeda 

corrente. O retorno financeiro oriundo dos subsídios não chegava a 5% do 

faturamento anual de um teatro ou companhia teatral da época elisabetana. O 

mecenato, neste caso, oferecia status e legitimidade, embora não garantisse a 

sobrevivência dos artistas, como afirma Gustavo Franco (2009). O autor ainda nos 

chama a atenção para o fato de que não havia repasses regulares da coroa ou de 

patronos às companhias de teatro na Inglaterra e, quando havia, correspondia a 

valores baixos, que sequer cobriam despesas como figurinos, por exemplo. Entre 

1610 e 1615, fora arrecadado, através da bilheteria, o total de 2,2 mil libras. As 

apresentações na corte, remuneradas pela coroa, geraram, no mesmo período, o 

montante de 180 libras.  

Teatro e economia, do ponto de vista da prática, sempre caminharam lado a 

lado, e esta relação não deve ser menosprezada na formação de um artista cênico. 

A falta de entendimento do papel da economia na sustentabilidade da arte incorre na 

possibilidade da balança tender apenas para as motivações “ideológicas” e de “amor 

à arte”. Com isso, universidades e escolas de formação profissional em artes 

prepararão sistematicamente uma massa de atores, diretores e novos artistas 

cênicos repletos de técnicas e instrução sobre o fazer teatral, embora incapazes de 

gerar, através destes conhecimentos, a fonte de renda para a sua sobrevivência.  

Existem artistas que, mesmo reconhecendo a estreita relação da arte com 

demandas mais pragmáticas, preferem deixar a cargo do produtor cultural os 

assuntos de ordem menos sagrada ou pretendem buscar naquela escola as 

informações operacionais que lhes falta numa bibliografia voltada para as artes 

cênicas. Acontece que ainda há fragilidades no campo da produção e gestão 

cultural, cujo reconhecimento como profissão, no Brasil, ocorreu há pouco mais de 

três décadas. Esta ocupação, jovem em sua regulamentação, ainda encontra 
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dificuldade para se consolidar graças à incipiente profissionalização do setor, 

carente de qualificação. Os primeiros produtores culturais do Brasil aprenderam seu 

ofício através da prática e os estudos acadêmicos a respeito do modus operandi 

desta atividade ainda são muito recentes.  

Na década de 1980, quando sancionada a primeira lei de incentivo fiscal para 

a cultura no Brasil, a Lei Sarney, foi, segundo Maria Helena Cunha (2005), o 

momento que motivou o início da sistematização e profissionalização do produtor e 

gestor cultural no país. De lá para cá, algumas informações aprendidas na prática 

têm sido sistematizadas, temas mais diversos da área têm sido discutidos e 

pesquisas realizadas. No entanto, ainda existe uma evidente carência de material 

para pesquisa no que diz respeito à gestão das artes e da cultura, sobretudo do 

teatro.  

Acreditamos, portanto, que esta pesquisa pode ser útil ao estudo da gestão 

do teatro, ao discutir formas de sustentabilidade a partir da perspectiva do público 

como principal fonte de receita e do relacionamento com os artistas e organizações 

artísticas. O Shakespeare’s Globe e o modo como se relaciona como seu público e 

como o entende, podem nos apresentar meios de sustentabilidade para além dos 

patrocínios e apoios financeiros de terceiros. Será possível refletir sobre a relação 

positiva entre economia e arte, a partir do momento em que a primeira não diminui a 

segunda, ao contrário, fortalece-a, dando-lhe condições de sobrevivência e 

crescimento. Também acreditamos que esta pesquisa pode ser colaborativa para 

aqueles que desejem, a partir do que será apresentado, desenvolver outros estudos 

no campo da gestão para o teatro, ampliando, desta forma, a bibliografia disponível 

sobre este tema.  
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2. TEATRO, PÚBLICO E MARKETING 

 

“Não tema a grandeza, alguns nascem grandes, alguns      
alcançam a grandeza e alguns têm a grandeza imposta a 
eles [...]." 
 

William Shakespeare (Noite de Reis, Ato II Cena V) 
 

 

 

2.1 O PÚBLICO  

 

“Realmente não existe obra até que se chegue ao público”, afirmou o crítico, 

produtor e escritor estadunidense Robert Brustein9. Todo o esforço criativo, 

sobretudo no teatro, para a montagem de um espetáculo, torna-se vão se não 

houver um público que o consuma e que se relacione com ele. Diferente de um texto 

escrito, um espetáculo teatral está disponível para seu público durante um 

determinado período de tempo e, mais que isso, o evento não é um produto 

acabado como um poema ou conto. Trata-se de um processo interativo que 

depende da presença de uma plateia para se atingir os seus efeitos (BENNETT, 

1997, p.67).  

Para além da troca artística, o público garante, através da sua presença, a 

sustentabilidade do projeto e rentabilidade econômica do empreendimento. O estudo 

aqui apresentado considera a íntima relação estabelecida entre arte, cultura e 

economia. Esta pesquisa parte do princípio que a arte, para além das mais variadas 

formas de alcance e abrangência, atua de forma significativa no contexto 

econômico, gerando receitas, despesas, rentabilidade, além de ser para muitos, 

meio de sobrevivência.  

Teixeira Coelho (2004) chama a atenção para o significado excessivamente 

vago como o termo “público” é utilizado no ambiente da arte e cultura. Isto porque, 

de um modo geral, são chamados de público todos aqueles que frequentemente ou 

eventualmente participam de atividades artísticas como espectadores, comparecem 

a bibliotecas, museus, adquirem determinados discos, livros e obras de arte; aqueles 

que assistem a programas de televisão, cinema, contemplam arte urbana ou óperas 

clássicas também podem ser chamados de público, da mesma forma. Esta palavra, 
                                                             
9 Robert Brustein é um escritor, crítico teatral e pesquisador estadunidense. Fundou o American 
Repertory Theater bem como o Yale Repertory Theater. É pesquisador Sênior da Universidade de 
Harvard. 
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então, pode abarcar um conjunto indeterminado de pessoas que pouco tem em 

comum, além do ato de contemplação ou fruição de uma ou outra produção artística, 

com as mais diversas percepções, reações e motivações. A partir deste 

entendimento, Coelho clama por uma definição mais restrita do termo, para que este 

possa representar uma entidade mais específica:  

 
 
Público sob este ângulo remete ao conjunto de pessoas que não 
apenas praticam uma atividade determinada, mas diante dela, 
assumem um mesmo tipo de comportamento. Sobre ela expressam 
opiniões e juízo de valor consideravelmente convergentes e dela 
extraem sensações e sentimentos análogos. Em outras palavras, 
existe um público quando o conjunto de pessoas que este termo 
designa coloca-se sob um mesmo guarda-chuva semântico sob mais 
um aspecto: para esse conjunto, a obra presenciada, lida, ouvida, 
etc., assume significados (entendimentos particularizados e situados 
concretamente num espaço tempo) e significações (somatória total 
das consequências da recepção dessa obra: exemplo, a obra 
levando a realização  de outras obras ou à tomada de determinadas 
decisões políticas, sociais ou filosóficas) de natureza aproximada. 
(COELHO, 2004, p.322) 
 
 

 

O autor ressalta que as pessoas que assistem a um mesmo espetáculo, por 

exemplo, não precisam, obrigatoriamente, ter a mesma opinião sobre o que foi 

vivenciado, porém, é necessário ter minimamente uma mesma motivação, interesse, 

repertório, que os conduzam para tal atividade e para o entendimento do que será 

apresentado. Portanto, partiremos da compreensão de público como um conjunto de 

pessoas que, reunidas pelo mesmo interesse, frequentam determinadas atividades 

e, de um modo geral, são movidas por expectativas similares. E, por públicos, os 

diferentes grupos que carregam tais similaridades. 

Este público pode ser captado, formado, fidelizado, a depender da relação 

que se estabeleça entre ele e a organização artística. A formação de plateia é 

motivada por interesses educacionais, na maioria das vezes, e tem por objetivo 

colaborar com a capacidade de fruição e apreciação artística. Entendemos a 

captação de público, por outro lado, como uma ação gerada a partir do interesse 

comercial, pois ele é visto como potencial consumidor e gerador da receita que 

garantirá a viabilidade econômica do empreendimento. A captação e formação, cada 
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uma a seu modo, pretendem garantir a fidelização de um público consumidor e 

apreciador das artes.  

Seja a organização cultural com ou sem fins lucrativos, seja ela patrocinada 

por iniciativa privada ou subsidiada pelo governo, o público é seu principal cliente e, 

sem ele, perde-se sua razão de existir. Uma organização mantida através de 

recursos oriundos de uma empresa privada e que não tenha um público satisfatório, 

não oferece contrapartida ao seu patrocinador, que espera comunicar e agregar sua 

marca a um determinado número de pessoas. As organizações mantidas com 

recursos ou subsídios governamentais precisam, igualmente, do público para 

justificar tais benefícios. Afinal, o que lhes faz receber verba pública é a certeza de 

que a arte ali produzida também será comunicada e apresentada a um determinado 

número de pessoas beneficiadas por aquela experiência. Além destas, há as 

organizações e grupos que não recebem nenhum tipo de suporte e têm a bilheteria 

como principal fonte de renda. Todos estes, então, dependem do público e da sua 

presença para a manutenção de suas atividades.  

Para Hill, O’Sullivan e O’Sullivan (2003), o conceito de público enquanto 

cliente consiste numa relação de troca entre público e artista ou organização. Há um 

câmbio de valor que não se limita ao valor monetário, mas também ao emocional e 

de comprometimento. Para os autores, este conceito é o mais utilizado por 

profissionais de marketing para as artes, que buscam, através de suas atividades, 

enaltecer a relação entre as duas partes. 

 
 
Esta abordagem (público como cliente) encara o público como 
estando envolvido em uma transação com o artista ou com a 
organização artística. O teatro investe dinheiro, tempo e 
comprometimento artístico para dar prazer ao público. O público 
investe dinheiro e tempo em apoio ao teatro, além de investir um 
compromisso emocional. (SCHLOSSER apud HILL; O’SULLIVAN; 
O’SULLIVAN, 2003, p.37) 

 
 
 
“As únicas pessoas que compram um produto sem tê-lo visto antes são o 

público”, dizia Procópio Ferreira à sua filha, Bibi Ferreira10, evocando sua 

importância e a necessidade de tratá-lo com respeito e especial atenção. Esta 
                                                             
10 Bibi Ferreira é uma atriz e cantora brasileira nascida em 1922. Esta entrevista foi concedida ao 
programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura, em 13 de outubro de 2014. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=Hw7q9Sb5FC8. Acesso em 25 de fevereiro de 2016. 
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reflexão, embora pareça óbvia, geralmente é ignorada ou desprezada, quando 

observamos que, na prática, o público tem ocupado um lugar de figuração nas 

produções artísticas. Marcio Meirelles, diretor do Teatro Vila Velha, costuma utilizar 

uma provocação quando comenta a respeito da relação entre público e gestores 

culturais:  

 
Quando perguntamos ao gestor de um teatro quem é seu público, ele 
responde que é o produtor cultural que aluga as pautas e garante a 
receita direta do teatro. Quando perguntamos ao produtor quem é o 
seu cliente principal, ele responde que são os patrocinadores, 
privados ou públicos que garantem a verba para a realização do 
projeto11. 
 

 

Meirelles acredita que esta lógica precisa ser revista e ele não está sozinho 

neste entendimento. Rômulo Avelar nos chama a atenção para o modo negligente 

com o qual alguns gestores culturais ainda tratam seus públicos: 

 
 
Há muito tempo o mundo empresarial se deu conta que o bom trato 
das relações com o público é vital para a sobrevivência de uma 
marca ou de um produto no mercado. As organizações se esforçam, 
cada vez mais, para compreender os desejos de seus clientes e, na 
medida do possível, superar suas expectativas. No âmbito da cultura, 
no entanto, os empreendedores ainda se colocam, muitas vezes, 
numa posição distante daqueles que são sua razão de existir. O 
público permanece como elemento estranho, raramente convidado a 
se aproximar e a estabelecer uma relação de longo prazo. (2013, 
p.153) 
 

 

Se há falta de cuidado e de atenção com o público, sobram queixas em 

relação a sua ausência. Não é raro, em ambiente artístico, no qual estejam 

produtores, gestores, artistas e profissionais das artes em geral (principalmente, do 

teatro) as reclamações acerca das salas vazias, a mágoa com as salas de cinema 

multiplex que, segundo muitos artistas, roubam centenas de pessoas das salas de 

teatro e a determinação, que já se tornou um mantra para muitos artistas, de não se 

montar mais espetáculos cuja única receita esteja vinculada à bilheteria. Ou, como 

se costuma ouvir pelas coxias: “sem patrocínio, sem espetáculo”.  

                                                             
11 Entrevista concedida à autora em 10 de outubro de 2014, no teatro Vila Velha. 
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Esta frase, amplamente reverberada por muitos atores da cadeia produtiva do 

teatro, mais do que uma preferência estratégica, reflete o atual paradigma do artista 

cênico baiano, por exemplo, que, descrente ou ignorante das suas possibilidades de 

geração de receita e sustentabilidade, apoia-se nos recursos públicos, embalados 

pela proliferação de editais e verbas viabilizadas através das leis de incentivo fiscal. 

Sancionada e regulamentada no ano de 1986, a Lei Sarney, primeira Lei de 

Incentivo Fiscal à Cultura (CUNHA, 2005), abriu as portas para uma modalidade de 

financiamento que, se por um lado, estimula a produção cultural, viabilizando 

recursos para os artistas e produtores empreenderem seus projetos, por outro, livra- 

-os da obrigatoriedade de garantir sua sustentabilidade e receita principal através da 

plateia. 

Na Bahia, desde 1996, o Fazcultura, programa vinculado à Secretaria de 

Cultura do Estado da Bahia (SECULT) e Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

(SEFAZ), promove ações de patrocínio cultural via renúncia fiscal12. A partir do ano 

de 2007, com a gestão do então governador Jaques Wagner, a SECULT, através do 

secretário Marcio Meirelles, passa a desenvolver um programa de política pública 

que inclui o lançamento sistemático de editais de fomento a produções culturais. De 

acordo com relação disponibilizada no site da Fundação Cultural do Estado da 

Bahia13, entidade vinculada à SECULT, desde o ano de 2007 até 2014, foram 

lançados cerca de 135 editais para financiamento de propostas culturais, sendo que 

pelo menos 33 deles beneficiavam as artes cênicas (teatro, dança e circo). Entre 

2012 e 2014, foram aprovadas 476 propostas nas áreas de música, artes cênicas, 

artes plásticas e gráficas, cinema, vídeo e fotografia, literatura, folclore, artesanato, 

museus, bibliotecas e arquivos além de patrimônio cultural, e investido um total de 

R$ 39,76 mil nestes projetos14. Estes editais viabilizam montagens, circulação de 

projetos culturais, ocupação de espaços, com a garantia de recursos para 

pagamento de despesas relacionadas a este fim. Com esta verba é possível 

remunerar artistas, técnicos, produtores, pagar despesas como locação de espaço, 

                                                             
12 Através do programa, é possível financiar atividades culturais, mediante abatimento de 5% a 10% 
do ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) da empresa patrocinadora, a recolher 
ao Estado, no limite de até 80% do valor total da proposta cultural. Para receber o abatimento, é 
necessário que a empresa patrocinadora contribua com recursos próprios equivalentes a, no mínimo, 
20% dos recursos totais transferidos à proposta. 
13 Informação obtida no site http://www.fundacaocultural.ba.gov.br/editais#todos-tab. Acesso em 20 
de outubro de 2015. 
14 De acordo com relatório analítico dos anos de 2012 a 2014, disponibilizado pela FUNCEB. 
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equipamentos de iluminação, sonorização, além de custear despesas com 

divulgação e promoção do projeto15. 

Dentre as exigências da maioria dos editais e leis de incentivo, está a 

comprovação das atividades propostas, quantitativamente, bem como prestação de 

contas dos pagamentos realizados, que devem estar de acordo com a legislação 

que rege pagamentos via recursos públicos. As secretarias, bem como o Ministério 

da Cultura, prestam contas à União, através do Tribunal de Contas, que avalia e 

aprova as contas e movimentos financeiros executados por eles e seus 

subordinados. Poucas exigências existem em relação aos números relativos ao 

público atingido. As estratégias para captação, formação e manutenção destes 

espectadores não são itens eliminatórios quando da avaliação de um projeto na 

maioria dos editais ofertados, tampouco incorrem em glosa de recurso caso a meta 

não seja atingida.  

Embora estas ações colaborem com o fomento à produção artística, seu 

formato, por outro lado, em nada favorece ao desenvolvimento de uma relação mais 

íntima entre artistas e sua plateia. Produções cujos espetáculos de teatro, por 

exemplo, estreiam com todas as despesas pagas não se sentem estimuladas a 

desenvolver estratégias para captação de novos públicos, além de não mais os 

enxergarem como potenciais geradores de receita para seu empreendimento. 

No início da década de 1990, não havia, na Bahia, políticas públicas claras de 

estímulo, preservação e difusão cultural, tampouco esta oferta de editais para 

fomento a produções artísticas. As leis de incentivo fiscal ainda davam seus 

primeiros passos e não havia, para o artista de um modo geral, outra opção de 

receita a não ser a bilheteria do teatro. Este ambiente, que pode parecer inóspito à 

criação, contudo, não impediu artistas de empreenderem seus projetos e, além 

disso, de serem bem sucedidos nas relações com seus públicos que era, não 

somente o mais importante, mas o único cliente possível para sua empreitada 

(UZEL, 2010, p.16): 
 
 
 
 
 
 

                                                             
15 Observando o limite imposto de 20% sobre o total da soma das despesas operacionais do projeto. 
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‘Catedrásticos’16 e ‘patifes’17 espelharam a disposição do público em 
ocupar as salas de espetáculos e se divertir. Em outubro de 1990, 
surgiu o Bando de Teatro Olodum, que inaugurou seu repertório três 
meses depois com Essa é Nossa Praia, baseado em tipos comuns 
das ruas de Salvador, em especial, do Pelourinho. O “ibope” do 
teatro baiano foi crescendo e as peças começaram a permanecer 
mais tempo em cartaz. Em 1992, três produções receptivas ao riso 
lotaram plateias e fizeram o humor ganhar contornos variados: a 
comédia se afinou com o drama no monólogo sobre mulheres Oficina 
Condensada; misturou-se à tragédia nos cortiços de Ó pai, Ó! e se 
lambuzou de boa literatura na colagem de textos de O Homem Nu e 
suas Viagens. 
 

 

Faz-se importante ressaltar que este documento não ignora ou questiona as 

ações de fomento enquanto estímulo às produções artísticas. O que se observa é 

que o simples incentivo à produção não garante a sustentabilidade do 

empreendimento, tampouco estimula a construção de novos públicos ou a 

manutenção daqueles já existentes, colaborando, inclusive, com o com seu 

afastamento, quando os coloca num lugar secundário, desprezando a sua 

importância junto ao projeto artístico e cultural.  

Kotler e Sheff (1997) sinalizam uma possível crise de público, que está 

diretamente ligada ao insuficiente trabalho de educação artística nas escolas, 

somada à diminuição do volume de investimentos realizados nos setores culturais. 

Os autores defendem que devido à redução de recursos financeiros disponíveis, os 

investimentos, outrora exclusivos para as artes, passam a ser distribuídos entre arte 

e filantropia, sendo que a segunda tende a ser mais favorecida que a primeira. 

Se por um lado a escassez de recursos desestimula artistas cênicos a 

desenvolverem seus projetos, por outro, segundo Kotler e Scheff, incorremos no erro 

de não observar as soluções que estão diante dos nossos olhos, uma vez 

acostumados e condicionados a outras vias de acesso (1997, p.25): 

 

 
 

                                                             
16 Uzel refere-se ao espetáculo Recital da Novíssima Poesia Baiana, criado em 1989 sem maiores 
pretensões, segundo o autor, para integrar a programação de uma greve na Universidade Federal da 
Bahia. O espetáculo encenava, de maneira bem-humorada, as letras do axé music, fenômeno 
musical criado na Bahia naquela década. O espetáculo foi grande sucesso na ocasião e, ainda em 
2015, o grupo realiza apresentações da peça adaptada aos tempos atuais. 
17 O autor refere-se à Companhia Baiana de Patifaria que, em 1988, estreou o espetáculo A Bofetada, 
que, segundo Uzel, trata-se da peça mais popular da história do teatro baiano. 
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Booket T. Washington uma vez contou uma história sobre um barco 
perdido no oceano por semanas e sua tripulação estava morrendo de 
sede pela falta de água fresca. Finalmente, avistando uma outra 
embarcação, o capitão, sedento, acenou: ‘Água, água... morrendo de 
sede!!’ O outro navio acenou de volta: ‘Abaixem seus baldes onde 
estão!’ Pensando estar entendendo a mensagem errada, o capitão 
repetiu a mesma coisa por várias vezes e recebeu, por várias vezes, 
a mesma resposta. Em um determinado momento o capitão resolveu 
arriar seus baldes, exatamente como havia lhe sugerido a outra 
embarcação, e quando puxou os baldes eles estavam repletos de 
água doce e fresca. Apesar de ter se perdido no oceano, o navio, 
aquele momento, encontrava-se navegando nas águas doces do Rio 
Amazonas. Assim como o capitão sedento, os gestores de arte 
tendem a procurar por ajuda em outros lugares, dedicando esforços 
extraordinários para garantir apoios que muitas vezes não se 
repetem num curto prazo. Ao invés disso, os gestores das artes 
devem olhar para os recursos que estão mais imediatamente à sua 
disposição e com maior probabilidade de permanecer fértil por muitos 
anos vindouros: suas plateias atuais e potenciais. 
 
 

Autores como Ruth Rentscheler (1999), Kotler e Sheff (1997), Hill, O’Sullivan 

e O’Sullivan (2003) concordam que o processo formativo, através de programas 

educacionais, é de elementar importância na formação de públicos duradouros para 

as artes e que a falta deles colabora significativamente para o distanciamento da 

população e esvaziamento das salas de artes performáticas. Os autores acreditam 

que o uso de ferramentas do marketing pode ser muito eficaz como estratégia de 

captação e manutenção de públicos para os empreendimentos artísticos. O 

pensamento do marketing pode colaborar com a reaproximação e consolidação de 

um relacionamento entre clientes e organizações (KOLB, 2005), de modo a 

oportunizar uma boa relação de troca entre ambas, garantindo aos dois lados 

ganhos e benefícios.  

Há gestores e artistas que resistem ao uso do marketing e de seus princípios 

no planejamento estratégico de suas organizações, grupos ou projetos. Há razões 

diversas para isso. Uma delas, encontramos, de forma bem humorada, apresentada 

por Hill, O’Sullivan e O’Sullivan:  

 
 
Muitos artistas acham que marketing não tem nada a ver com eles ou 
trata-se de algo com o que eles não querem envolver-se. Para 
alguns, a palavra conjura os figurões multimilionários e gananciosos 
que venderam seus trabalhos ou suas almas ao diabo através de 
uma promoção satânica. (2003, p.29)  
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Para os autores, quando defendemos a utilização do marketing e de suas 

ferramentas no ambiente artístico e cultural, temos que lidar com a resistência de 

muitos colegas que o enxergam como um processo explorador e antiético que serve 

a fins capitalistas (HILL; O’SULLIVAN; O’SULLIVAN, 2003). Capitalismo este que, 

ainda segundo os autores, não cabe nos princípios criativos e sagrados de muitos 

artistas.  Há, portanto, um entendimento coletivo sobre o marketing, que o classifica 

como um instrumento inescrupuloso, cujo fim está na obtenção de lucro, apenas. Há 

também uma visão, por parte de alguns artistas e gestores, que marketing seria uma 

ação manipuladora que poderia comprometer os valores primordiais de uma 

organização artística, grupo, coletivo, e que tais valores teriam de ser reformulados 

para se adequar às necessidades de venda do produto impostas por esta 

famigerada ferramenta.   

Embora este pensamento ainda persista, é sabido que o marketing pode ser 

um grande aliado na ampliação do alcance das ações artísticas, permitindo que elas 

se façam conhecer e ser reconhecidas pelos públicos atuais além dos potenciais 

consumidores. Na visão de Hill, O’Sullivan e O’Sullivan, o marketing pode contribuir 

de forma significativa com a gestão e desenvolvimento de organizações à medida 

que é capaz de colaborar com a criação de um pensamento estratégico que, por sua 

vez, culmine na potencializarão da relação destas organizações com os seus 

públicos.  

 
 

2.2 O MARKETING 

 

 

Não é novidade a relação entre o marketing e as artes. Muitas empresas já se 

utilizam das artes como meio de aproximação e comunicação com seus públicos 

desde a década de 1980. Esta prática vem sendo cada vez mais utilizada no Brasil 

(AVELAR, 2013), principalmente, após o advento das leis de incentivo fiscal, que 

facilitam o patrocínio através da dedução de parte ou de todo o valor patrocinado, 

sobre o montante de impostos federais, estaduais ou até municipais. Algumas 

empresas patrocinam projetos culturais no intuito de, a partir desta ação, agora 

menos filantrópica e mais comercial, gerar um retorno de imagem, associando 

positivamente sua marca ao incentivo artístico.  Para Nussbaumer (2000, p.52):  
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A justificativa para o investimento em cultura está no retorno obtido 
em termos de melhoria de imagem ou até mesmo na promoção 
direta dos produtos da empresa. Essa visão da relação entre a 
cultura e a iniciativa privada, na qual o retorno para a última é 
condição fundamental, é confirmada (ou reforçada) pela mídia (...). 
Para os empresários, a utilização da cultura como instrumento de 
marketing é, de certa forma, uma maneira de conquistar o 
consumidor através da emoção. 
 

 

Quando uma empresa patrocina projetos artísticos e culturais, enxerga ali a 

possibilidade de não somente comunicar-se com um público através das ações 

apoiadas, como também de reforçar sua imagem enquanto empresa socialmente 

responsável, cujos valores estão associados à positividade do fazer artístico e à 

preservação e difusão cultural, por exemplo.   

Marketing cultural pode ser compreendido, portanto, como a utilização da arte 

e da cultura como veículo de comunicação para se difundir o nome, o produto ou 

fixar imagem de uma empresa patrocinadora (Diagnósticos dos Investimentos em 

Cultura no Brasil apud AVELAR, 2013, p.123). Para Avelar, o interesse de uma 

empresa ao patrocinar projetos artísticos está pautado numa relação de troca, e a 

moeda adotada deve estar clara para as duas partes, patrocinador e organização 

proponente. O autor cita, como exemplo, a necessidade de atentar para o equilíbrio 

entre os públicos, uma vez que tanto o público-alvo do projeto patrocinado quanto o 

público-alvo da empresa patrocinadora devem ser convergentes nos seus 

interesses. Desta forma, a ação de marketing apresenta-se mais eficaz na 

comunicação plena entre a empresa patrocinadora e seus clientes, efetivos ou 

potenciais, para os quais o patrocínio é dirigido. Neste conceito de marketing 

cultural, observamos que a organização artística é colocada como meio e não 

protagonista. Ela é um veículo para que empresas patrocinadoras apliquem o 

marketing, objetivando o melhor aproveitamento da relação entre si e seus clientes. 

Organizações artísticas podem, no entanto, adotar estratégias de marketing e 

serem elas mesmas protagonistas nas ações que visem o melhor relacionamento 

com suas plateias. Embora reconheçamos a possibilidade do marketing cultural  

como um aliado para a captação de recursos, iremos nos debruçar, neste estudo,  

sobre a utilização do marketing por organizações artísticas, sendo elas as gestoras 

das ferramentas que irão colaborar com o melhor aproveitamento de seus públicos 

e, consequentemente, com a perspectiva de garantir maior autonomia e 
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sustentabilidade para o empreendimento. O marketing, muitas vezes, é confundido 

como meio de realizar vendas e gerar lucros a qualquer custo. Este entendimento 

colabora para a resistência ao seu uso e contraria sua pretensão primeira de ampliar 

o alcance do produto e estimular a construção de uma relação eficaz com seu 

cliente, no caso, o público das Artes Cênicas. Para Hill, O’Sullivan e O’Sullivan 

(2003), o marketing é o simples reconhecimento de que organizações que não têm 

clientes possuem apenas custos. Manter a relação com estes clientes significa, 

portanto, a manutenção do empreendimento.  Kotler e Armstrong (2012, p.4-5) 

resumem: 
 
 
Marketing é o gerenciamento da relação com clientes rentáveis. Os 
dois objetivos do marketing estão em atrair novos clientes através 
da oferta de um valor superior e manutenção dos clientes atuais 
através da entrega do valor e garantia de satisfação.   
 

 

Em dezembro de 2014, num encontro entre gestores de edifícios teatrais da 

Bahia18, no qual estavam presentes Márcio Meirelles, diretor do Vila Velha; Moacyr 

Gramacho, diretor do Teatro Castro Alves e Fernanda Tourinho, então diretora do 

Teatro Jorge Amado, quando, no momento das perguntas e interação com a plateia, 

a pesquisadora perguntou aos gestores quais ferramentas de marketing eles 

aplicavam na gestão dos espaços que representavam, todos eles trouxeram, de 

pronto, exemplos de promoção do edifício, citando ações de divulgação através de 

mídia impressa, virtual, radiofônica e televisiva. É importante termos em mente o fato 

de que marketing não se resume à promoção de vendas. Isso poderia ser, segundo 

Kotler e Armstrong (2012) a ponta do iceberg, ou mais especificamente, como nos 

informam Hill, O’Sullivan e O’Sullivan, um entendimento característico da orientação 

de marketing baseada em vendas. 

Durante o período pós-guerra, entre 1940 e 1950, havia maior demanda de 

clientes para o consumo de bens. Logo, não se fazia necessária a aplicação de 

mecanismos que os atraíssem, já que bastava disponibilizar o produto que 

certamente este seria comercializado sem maiores problemas (KOLB, 2005). Em 

1960, no entanto, houve uma explosão da manufatura e a oferta tornou-se maior que 

                                                             
18 Encontro promovido pelo coletivo Gestão e Produção Cultural na Bahia, com o apoio da Faculdade 
de Comunicação da Universidade Federal da Bahia em 04 de dezembro de 2014, no Teatro Gamboa 
Nova, em Salvador, Bahia. 
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a procura. Neste momento, empresários e comerciantes disputavam duramente, 

entre si, a venda de seus produtos. De um modo geral, o que se fazia era enaltecer 

as diferenças e benefícios gerados pelo produto de uma companhia, em detrimento 

da outra e assim, ganhar o cliente nesta disputa. Este método perdurou por muito 

tempo e dele herdamos o entendimento de que marketing restringe-se a promover, 

divulgar e, sobretudo, convencer o cliente a adquirir um produto que ele sequer 

necessita. Este princípio está atrelado ao que se conhece como orientação de venda 

do marketing.  

Kotler e Scheff (1997) ressaltam que esta orientação de vendas, assume que 

o consumidor apresenta certa resistência ou inércia em adquirir mais produtos e que 

precisa ser estimulado para isso. Com base neste princípio, as organizações 

esforçam-se significativamente para garantir que os clientes comprem cada vez mais 

seus produtos. Inicia-se aí uma guerra comercial, na qual, em cada trincheira, 

encontram-se vendedores vorazes lançando luzes de canhão seguidor em seus 

produtos, sobrevalorizando suas qualidades, maquiando seus defeitos, extraindo 

dele toda e qualquer razão pela qual o consumidor deveria adquiri-lo.   

Não é por acaso que este princípio, ainda amplamente reconhecido como 

único do marketing, relaciona tal ferramenta com o estímulo ao consumismo 

desenfreado, causando certa rejeição em muitos artistas. Observa-se, no entanto, 

que tal premissa é, curiosamente, a mais adotada por muitas organizações 

artísticas, sobretudo das artes cênicas, quando, por exemplo, elas investem quase 

toda a sua verba de marketing em anúncios, cartazes, banners, panfletos, alardeiam 

sobre a estrela da televisão que integra o elenco, o número de prêmios recebidos 

pelo diretor e todos os méritos artísticos e conceituais que o espetáculo possui.  

Estes são exemplos clássicos de ferramentas de marketing baseadas na 

orientação de venda. Uma pista de como identificar que tipo de orientação é utilizada 

por determinada organização seria a observação do seu entendimento em relação 

ao seu produto. Quando uma organização entende, por exemplo, que o produto por 

eles oferecido é naturalmente interessante e que todos aqueles com o mínimo de 

educação e formação estariam inclinados a consumir a apresentação, temos aí um 

indício de orientação de vendas (KOTLER; SCHEFF, 1997). Qualquer semelhança 

com alguns grupos e organizações artísticas não é mera coincidência. Bonita Kolb 

sinaliza o fato de que muitos artistas e gestores culturais tendem a creditar grande 

valor ao seu produto e atribuem à obra a única razão pela qual o público se 
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predispõe a sair de casa e assistir a um espetáculo artístico. Para Kotler e Scheff, 

estes artistas e gestores comumente alegam, como resposta à falta de público em 

seus espetáculos, a ignorância do próprio, falta de motivação por qualquer outra 

razão ou ambos.  

Outra pista de orientação de vendas está na ausência de pesquisas com 

público consumidor e potencial, na ignorância ou não entendimento em relação à 

concorrência. Por entender a arte como única, que de fato é, mas por ignorar o 

pacote de experiências que envolvem uma noite no teatro, por exemplo, muitos 

gestores não se preocupam em saber do funcionamento e acertos do teatro vizinho 

e limitam-se a avaliar seu microcosmos sem estabelecer comparação analítica com 

outros exemplos bem ou mal sucedidos. Outra característica recorrente de 

organizações cujo marketing esteja orientado para vendas é a contratação de 

assessoria de imprensa como única estratégia desenvolvida (KOTLER; SCHEFF, 

1997). Isso se deve ao fato de que neste tipo de orientação, o marketing é 

reconhecido como promoção e divulgação, e neste aspecto estão concentrados 

quase todos, quiçá todos, os esforços dos gestores e artistas. 

Não é difícil constatar qual orientação de marketing é massivamente aplicada 

nas organizações culturais que conhecemos. O curioso é que muitos dos artistas 

que rejeitam estes pensamentos aplicam-nos  dentro de uma lógica mais comercial, 

em conformidade com a literatura sobre esta ferramenta.  

Se no princípio o marketing carregava em seu bojo a orientação de vender a 

qualquer custo, na atualidade, esta ferramenta se debruça com mais afinco nos 

interesses do público, suas necessidades e expectativas. Isso ocorreu graças à 

mudança de perfil dos consumidores, que passaram a ser mais exigentes, seletivos, 

questionadores e pouco propensos a adquirir indiscriminadamente aquilo que os 

vendedores tentavam induzir com suas campanhas agressivas e massificadoras. 

Nesta nova era, os clientes são donos de suas decisões finais, eles dão a última 

palavra do que será ou não consumido; os comerciantes e sua equipe de vendas 

não são mais capazes, com um simples discurso, de interferir nesta escolha 

(KOTLER; SCHEFF, 1997).   

As massas se dissolveram em novos nichos, cada qual com sua 

especificidade e interesse. Assim, comunicar massivamente não mais atinge os 

resultados de outrora. É fundamental conhecer os públicos diversos, saber dos seus 

desejos e de que forma satisfazê-los, de modo que os tenha próximos como 
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consumidores dos produtos ofertados, sejam eles bens ou serviços (KOLB, 2005).  A 

orientação de marketing baseada nos clientes almeja este entendimento: conhecer o 

público, seus desejos, para satisfazê-los. Se há algum tempo as organizações 

trabalhavam no intuito de fazer com que o cliente se encaixasse no produto que elas 

tinham a ofertar, agora o contrário se estabelece, os clientes determinam a forma 

com a qual as empresas operam e satisfazer os seus desejos tornou-se a meta de 

boa parte das organizações. Kotler e Scheff entendem que a orientação de 

marketing com base nos clientes recomenda que as organizações devem realizar 

estudos que investiguem os desejos e anseios de seus públicos de modo a alinhar 

tais demandas à suas ofertas. 

Esta compreensão, embora construída sob uma ótica contemporânea do 

conceito de marketing, pode gerar um mal entendido e uma possível rejeição ao 

sugerir uma subserviência do produto artístico às demandas de uma clientela. É 

comum artistas e gestores temerem, a partir da intervenção das técnicas de 

marketing, que a obra artística sucumba às exigências externas e perca suas 

características essenciais. Todos os autores pesquisados neste trabalho são 

unânimes em ratificar que não se trata de preterir a estética ou os valores de um 

produto artístico, mas saber de que forma este produto pode encontrar-se com as 

expectativas e necessidades do seu público. Joanne Scheff nos esclarece que não 

se trata de desmerecer ou diminuir a obra artística apresentada: 

 
 
O marketing concentra-se nos clientes, mas isso não significa que o 
diretor artístico de uma orquestra sinfônica ou uma companhia de 
ópera, dança ou teatro deva colocar em jogo a sua integridade 
artística. Não significa ter mais musicais e menos Shakespeare. 
Também não implica que uma organização deve atender aos 
caprichos e fantasias dos consumidores individuais, como muitos 
administradores temem. Trata-se, na verdade, de criar uma 
experiência total que torne a produção mais acessível, agradável e 
conveniente e que combine com o estilo de vida de muitas pessoas. 
(2007, p.50) 
 

 

Quando um diretor se propõe a realizar um espetáculo, suas motivações não 

devem estar, necessariamente, no desejo do público. Este entendimento 

seguramente comprometeria a espontaneidade e a real motivação que leva um 

artista a desenvolver sua obra. Não há o encorajamento de se montar mais 
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espetáculos mainstream19 e menos pesquisas ou experimentações. Isso não 

significa, por outro lado, que a arte não possa aproximar-se do entretenimento de 

modo a atrair o interesse do público. Para Mokwa (apud HILL; O’SULLIVAN; 

O’SULLIVAN, 2003), a função do marketing não é influenciar no tipo de arte 

produzida, mas estabelecer o encontro entre o artista, sua obra e o público 

apropriado.  

Kotler e Scheff explicam que a decisão acerca da programação artística de 

uma companhia de teatro, por exemplo, deve ser tomada com base na orientação do 

diretor e, a partir daí, a equipe de marketing deve elaborar suas estratégias, não o 

contrário. Segundo os autores, isso não sugere, tampouco, uma orientação baseada 

em vendas, simplesmente, significa que o planejamento de marketing, inspirado pelo 

produto encaminhado pela equipe artística, deve começar com o público, no 

momento em que se determina o alvo a ser perseguido e de que forma este produto 

será descrito, embalado, distribuído e comercializado (KOTLER; SCHEFF, 1997, 

p.44).  

Bonita Kolb (2005) sugere que um dos maiores desafios para uma 

organização cultural está justamente em admitir que o produto por ela oferecido não 

se resume à obra de arte ali apresentada. É preciso reconhecer uma série de 

elementos que compõe este pacote que ao final será consumido pelo público. Hill, 

O’Sullivan e O’Sullivan (2003, p.114) explicam que a preocupação do gestor das 

artes não é tanto o que é produzido pelos artistas, mas o que estará disponível para 

o público enquanto experiência. É evidente que os autores não desprezam o produto 

artístico, seus méritos e qualidades, porém, chamam a atenção para o fato de que o 

gestor deve, a partir da obra criada, potencializar seus valores com o fim de que 

estes se encontrem com as expectativas do público que vier a consumi-lo.  

Scheff (2007) arrisca uma metáfora para explicar de que forma a arte pode 

encontrar as necessidades do consumidor sem perder a sua essência. Ela nos traz 

como exemplo o leite vendido nos Estados Unidos, o qual anteriormente era 

comercializado apenas em galões de 3 ou 1,5 litros. Os consumidores custavam a 

manter o leite na sua dieta regular por encontrar dificuldade em armazenar todo 

aquele líquido perecível, haja vista a ausência de uma grande quantidade de 
                                                             
19Termo utilizado para classificar produções feitas para atendimento em larga escala. O termo main 
significa principal e stream pode ser traduzido como corrente, o que indica uma espécie de corrente 
principal, via dominante. As produções mainstream são, geralmente, acessíveis às massas e 
produzidas com finalidade comercial. 
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conservantes no leite comercializado naquele país.  Com o advento das garrafas 

individuais, de 250 ml, o consumo aumentou de tal forma que metade dos 

consumidores é de usuários destas garrafas. O leite de sempre em novas garrafas é 

o que, para Scheff, deve ser a embalagem do produto artístico. Ela não propõe que 

o conteúdo do produto seja alterado, mas que a forma de entrega seja adaptada às 

necessidades daqueles que o consumirem. 

Scheff (2007) acredita que houve uma redução significativa do tempo 

disponível de lazer dos adultos devido ao aumento das demandas no campo 

profissional. Ao contrário da primeira metade dos anos 1900, quando apenas a 

figura paterna trabalhava fora de casa, hoje em dia, as mães também o fazem, além 

da existência de novas configurações familiares, nas quais quase todos os membros 

adultos também têm suas atividades profissionais estabelecidas. Some-se a isso o 

aumento do tempo de deslocamento entre local de trabalho e residência e os 

avanços tecnológicos, os quais permitem uma conexão quase ilimitada entre um 

indivíduo e seu trabalho. Com isso, os públicos tornaram-se mais seletivos quanto 

às escolhas artísticas, cada vez mais baseadas nas motivações pessoais e nas 

expectativas criadas.   

Há diversas razões que levam um indivíduo a motivar-se a eleger um 

espetáculo. Os estímulos, segundo Hill, O’Sullivan e O’Sullivan (2003) podem variar 

entre o desejo de estar com outras pessoas, crescimento pessoal e intelectual, ou 

até mesmo de ser identificado como parte de uma minoria intelectual. Há também o 

desejo de entreter-se, que se encontra no primeiro tópico da lista fornecida pelos 

autores. Arte e entretenimento caminham juntos e o segundo não diminui a 

qualidade da primeira, quando colocados no mesmo pacote. A linha entre arte e 

entretenimento tem sido quebrada e, para muitos pensadores, tal distinção ecoa 

como um desserviço à preservação e sustentabilidade do teatro e das artes 

performáticas em geral.   

 
 
Ao contrário dos antecessores, os novos críticos culturais 
americanos não defendem mais a linha divisória entre arte e 
entretenimento, tentando, pelo contrário, desfazer a fronteira e 
apagar essa linha, já agora considerada elitista, europeia, 
aristocrática e, numa palavra, antidemocrática. (MARTEL, 2012, 
p.173)  
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Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2015) acreditam que devemos resistir à 

tentação de ratificar o entendimento dicotômico entre a arte distribuída 

comercialmente e a arte produzida com menor pretensão comercial, ou as belas 

artes, por exemplo. Temos a tendência de acreditar que por se tratar de uma arte 

comercial que atende a demandas mercantis, sua qualidade artística fica aquém do 

que se produz com menor expectativa de distribuição.  Esta crença, segundo estes 

autores e também Martel (2012), pode colaborar para tornar a arte ainda menos 

acessível. Este paradigma nem sempre corresponde a uma verdade absoluta, haja 

vista que, ainda de acordo com os pensamentos de Lipovetsky e Serroy (2015), a 

arte produzida comercialmente também pode ter a capacidade de prover os seus 

públicos com a sensação de prazer, característica da fruição estética e artística.  

Vivemos em uma sociedade ocidental que, conduzida pelo capitalismo, 

provocou uma série de desventuras associadas à escassez, empobrecimento, 

relacionamentos predatórios, que precisam ser repensados e reinventados, porém 

também propiciou o aumento do consumo artístico. Este conceito,  denominado de 

capitalismo artista por Lipovetsky e Serroy (2015), envolve a ideia de que diferente 

da produção industrial em larga escala, que demandava um grande volume de 

elementos padronizados a serem comercializados, em sua maioria, sob a orientação 

de vendas, relacionada ao marketing, dialoga mais intimamente com a diferenciação 

do que é produzido (produtos e serviços menos padronizados e mais singulares) e 

com a implementação de estratégias gradativamente mais criativas e exclusivas 

para a sua comercialização. Entende-se como característica desta nova tendência 

de mercado a aposta na sedução como meio de distribuição e, para isso, cada vez 

mais se atenta para a forma com a qual o produto é embalado. Percebemos esta 

tendência desde a estetização de objetos simples, como artefatos domésticos que 

ganham a dimensão de objetos de design, até a associação da fruição artística à 

experiência de prazer que ela também pode proporcionar. Podemos perceber, 

então, a partir desta provocação, que o entretenimento não compromete a fruição e 

a qualidade artística do que é produzido não está diretamente relacionada à forma 

com a qual o produto é distribuído. 

Retomando o que tange à motivação, ao sair de casa para assistir a um 

espetáculo, o público, neste caso, cliente, deve lidar com uma série de custos que 

nem de longe se resume apenas ao valor do ingresso. Nestes custos estão inclusos 

o tempo gasto entre sua residência e o local da apresentação, o meio de 
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deslocamento, que pode ser através de transporte coletivo, táxi, metrô ou veículo 

próprio. Há ainda custos pela espera do transporte, procura por vaga para 

estacionamento e segurança. Não devemos esquecer-nos do custo para a compra 

do ingresso, seja de forma presencial, seja através de loja virtual ou televendas, filas 

e/ou mais tempo desprendido. Para Scheff: 

 
 
Os clientes têm muitos custos em adição ao preço do ingresso 
quando participam de uma atividade artística.  Existem os custos 
psicológicos que algumas pessoas têm ao não quererem parecer 
ignorantes acerca da forma de arte apresentada, em não saber se 
irão gostar ou não da experiência, ou em não saber se serão bem 
recebidos pelas outras pessoas que frequentam o local. Algumas 
pessoas podem evitar ir ao teatro ao perceberem que se trata de 
uma vizinhança perigosa. Outros podem não ter babás disponíveis 
ou podem não querer encarar um engarrafamento. (2007, p.119) 
 

 

Minimizar estes custos através de ações que garantam facilidades ao público 

faz parte do pensamento do marketing. Fornecer estacionamento, indicar a 

localização do espaço com precisão (e de que forma é possível o acesso, seja de 

carro ou transporte público), facilitar a venda dos ingressos, garantir o fluxo da 

informação, de modo que o público possa ter à mão qualquer dado sobre o 

espetáculo, garantir a segurança do espaço e entorno são algumas dentre várias 

opções que podem ser utilizadas a fim de minimizar os custos para o consumidor. 

Nem só de ônus vive o espectador. Há uma série de valores que podem 

agregar-se ao pacote de experiências quando da apreciação de um espetáculo 

artístico. Há facilidades com alimentação, um bom café ou restaurante enquanto 

aguarda o início da apresentação ou após ela; um edifício teatral limpo, sinalizado, 

com cadeiras confortáveis, banheiros disponíveis; programas informativos, que além 

de fornecerem dados sobre a apresentação, podem servir como uma boa 

recordação física do momento experimentado; possibilidade de utilização de rede de 

internet enquanto aguarda o início das apresentações, bem como o uso da 

tecnologia como aliada para potencializar facilidades e benefícios. Some-se isto ao 

atendimento cordial e personalizado de sinalizadores que garantirão conforto e 

segurança antes, durante e depois do espetáculo. Estes são alguns exemplos de 

situações que podem colaborar com a frequência ou desistência de assistir a 

espetáculos artísticos. E ainda assim, não mencionamos, em nenhum destes 
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exemplos, o mérito artístico da obra.  O conteúdo do pacote é elaborado pela equipe 

artística e suas motivações nada têm a ver com estratégias de marketing.  Estamos 

aqui falando do que envolve a obra, do conjunto que resulta na experiência 

vivenciada pelo consumidor. 

Um bom exemplo seria o balé da cidade de Nova Iorque20 ao apresentar o 

espetáculo Quebra Nozes, composto por Tchaikovsky na década de 1890 (até hoje 

amplamente encenado, principalmente, na época natalina). A companhia nova-         

-iorquina não alterou o conteúdo da apresentação, clássica, mas enxergou a 

possibilidade de manejar sua embalagem e distribuição a fim de atingir um 

determinado público. O grupo promoveu o espetáculo como uma oportunidade de 

entretenimento para toda a família. Para além da apreciação artística, assistir ao 

Quebra Nozes poderia ser um momento de encontro familiar, no qual seria possível, 

por exemplo, ter uma recepção com chás e biscoitos após a apresentação, ou uma 

sessão de fotografias do público com os bailarinos da companhia. A obra de arte 

estava presente, mantendo os valores estéticos, coreográficos do grupo e de sua 

direção. Entretanto, a forma de comunicar, aliada à estratégia de entreter, compôs 

um pacote que garantia ao público uma soma de valores. O sucesso da empreitada 

tem sido tão grande que os ingressos para esta apresentação devem ser reservados 

com antecedência de modo ser possível garantir o acesso21. 

Ainda existe um pensamento que sugere que o valor dos ingressos seja 

imperativo na escolha de atender ou não a uma obra artística. Para Joanne Scheff 

(2007), muitos gestores de artes acreditam que o preço é a principal barreira para a 

frequência numa atividade artística. No entanto, pesquisas apontam o fato de que 

públicos interessados em assistir a um determinado espetáculo têm o preço como 

fator coadjuvante em sua escolha. Quem quer realmente assistir a um espetáculo 

está disposto a pagar pelo valor cobrado. O que pode ocorrer é a insegurança em 

pagar um valor alto por algo desconhecido e arriscar-se numa empreitada que 

poderá ser desastrosa.   

Assim, faz-se importante rever as ações relacionadas ao preço na estratégia 

de captação ou recuperação de um público. Muitas vezes outros elementos 

mostram-se mais relevantes para a frequência ou desistência de comparecer. Scheff 

                                                             
20 Disponível em: http://www.nycballet.com. Acesso em 11 de outubro de 2015. 
21Maiores informações em:  http://www.nycballet.com/Season-Tickets/Special-Events/The-Nutcracker-
Family-Benefit.aspx. 
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(2007) nos traz o teatro Chery Lane na cidade de Nova Iorque, que precisou rever o 

horário da sua programação. Havia um espetáculo, sobre os prazeres e desventuras 

da maternidade que começava às 14 horas e neste horário não havia uma 

frequência significativa. O teatro antecipou a sessão para às 11 horas, mirando as 

mães que teriam tempo o suficiente de, após o espetáculo, pegar as crianças na 

escola, às 15 horas22. Com isso, a frequência aumentou, tornando a peça sucesso 

de público. 

 

 

2.3 PESQUISAS DE PÚBLICO E MARKETING 

 

 

Não há fórmula para embalar, distribuir, promover e comercializar os produtos 

artísticos, uma vez que os públicos diferem entre si em suas características, 

expectativas e motivações. É importante esclarecer, da mesma forma, que a 

pesquisa aqui apresentada não pretende tampouco fornecer a “fórmula do sucesso” 

para a realização de espetáculos teatrais, mesmo porque, como alertou o produtor 

teatral estadunidense Tom Schumacher, numa indústria criativa, o sucesso nunca é 

garantido (SCHUMACHER apud MARTEL, 2012, p.75). O que se pretende é 

apresentar outras estratégias, extraídas dos conceitos de marketing, 

experimentadas e estudadas por profissionais e pesquisadores de gestão das artes, 

que colaborem para potencializar a relação entre as organizações culturais e seus 

públicos.  

 Tais estratégias devem ser aplicadas a partir de um estudo sobre o 

consumidor, seus desejos, expectativas e motivações. Com base nesses dados é 

possível elaborar um conjunto de ações que resulte na aproximação da plateia com 

o artista e a organização artística.  Este conhecimento é adquirido, na maioria dos 

casos, por meio de pesquisa de marketing. Para Hill, O’ Sullivan e O’ Sullivan, 

“pesquisa de Marketing pode ser definida como o processo de coleta, análise e 

interpretação de informações para ajudar gestores a tomarem a melhor decisão” 

(2003, p.67). Kotler e Scheff complementam: 

 

 
                                                             
22 Horário em que geralmente se encerra o turno nas escolas estadunidenses. 
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Pesquisas de marketing objetivam ajudar artistas e gestores das 
artes a tomar melhores decisões, incluindo em tais decisões, a 
mudança de local de uma peça de teatro, a inclusão de um novo 
programa de vendas de ingressos, o desenvolvimento de um plano 
de marketing para um determinado grupo de pessoas, onde colocar 
anúncios e publicidade, como ajustar os preços praticados, ou quais 
facilidades devem ser implementadas para o público. (1993, p.125). 

 

 

Na Bahia, podemos observar a utilização de instrumentos de pesquisa em 

alguns teatros. O Teatro Vila Velha, situado na cidade de Salvador, em sua 

reinauguração, em 1998, distribuía formulários de pesquisa para o seu público, no 

intuito de conhecer as suas impressões e eventuais demandas. O Theatro XVIII, 

também soteropolitano e contemporâneo do novo Vila Velha, fazia uso constante de 

ferramentas de pesquisas e, através delas, alterou, por exemplo, o horário das 

apresentações, das 21 horas para às 20 horas. Esta alteração foi consequência do 

público apontar nas pesquisas que os espetáculos, apesar de atraentes, começando 

às 21 horas, dificultavam o acesso, uma vez que o transporte público da cidade não 

funcionava de forma eficaz, além de gerar insegurança em transitar pelo centro da 

cidade à noite23. 

Bonita Kolb (2005) nos alerta para o fato de que muito mais do que saber 

quem ou quantas pessoas ocuparam os lugares do teatro, é preciso conhecer mais 

profundamente o público frequentador e o público possível. Através da pesquisa, a 

autora nos encoraja a conhecer mais detalhadamente os anseios e expectativas da 

plateia de modo que sejamos capazes de satisfazê-los. A pesquisadora 

estadunidense indica que há diversos tipos de pesquisa, portanto, há de se ter 

especial atenção às pesquisas de motivação, que são aquelas nas quais podemos 

conhecer as motivações e expectativas da plateia. Hill, O’Sullivan e O’Sullivan 

(2003) ainda apontam para o fato de que pesquisas de motivação podem trazer 

dados não somente sobre o público, como para aqueles que não frequentam as 

atividades artísticas e, conhecendo suas reais razões para a recusa, poderíamos 

traçar caminhos para uma (re) conquista. As pesquisas de satisfação são aquelas 

nas quais podemos ter acesso ao resultado da experiência. O cruzamento destes 

dados permite que organizações saibam a respeito de sua eficácia no que tange ao 

relacionamento com sua clientela.  

                                                             
23 Guias do XVIII, editorial do ano de 2009, referente aos meses de março e abril. 
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Kolb propõe a seguinte tabela na qual ela relaciona os tipos e propostas de 

pesquisas: 

 

Tipos (de pesquisas) Proposta Questões 

Público Composição do público 

frequentador 

Quem é o público? 

Concorrência Percepção do público em 

relação à concorrência 

Onde mais o público 

frequenta e por quê? 

Motivação Razões para frequentar Por que eles 

frequentam? 

Satisfação Em que medida o evento 

(ação) atende às 

expectativas 

Estamos fazendo 

alguma coisa errada? 

Produto Melhoria do produto Nosso produto provê os 

benefícios desejados? 

Promoção Eficácia das mensagens e 

mídia 

Onde e de que forma 

eles ouvem falar a nosso 

respeito 

Preço Escolhendo os níveis de 

preço 

O que eles acham dos 

nossos preços? 

Política Valores artísticos Quem lá fora nos apoia? 

 

 

A autora também chama a atenção para as pesquisas promocionais, aquelas 

em que se avaliam as ações promocionais e de divulgação. É comum aos artistas e 

gestores de artes cênicas espalharem cartazes e panfletos pela cidade, mas uma 

ínfima minoria se ocupa de pesquisar o real impacto desta ação, quantas pessoas 

viram os anúncios, quais são os locais de maior aproveitamento e se a arte visual de 

fato está comunicando ou agindo como estimulante ao público.  

Embora Scheff (2007) sinalize que o preço nem sempre é determinante para 

a escolha de assistir ou não a um espetáculo artístico, faz-se de suma importância 

conhecer o que o público pensa acerca da política de preços aplicada pela 

organização. Não somente na criação de promoções, como também e, 
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principalmente, no caso de organizações sem fins lucrativos, a pesquisa pode ajudar 

a construir uma política de preços que atenda de forma mais democrática o maior 

número de pessoas possível (HILL; O’SULLIVAN ; O’SULLIVAN, 2003). 

Kolter e Scheff (1997) afirmam que ainda há artistas e gestores que refutam o 

uso da pesquisa por acreditar que sua aplicação pode interferir na criação do 

produto artístico. Hill, O’Sullivan e O’Sullivan também creem que há artistas que 

resistem ao uso da pesquisa por imaginar que tais resultados levarão à construção 

de um produto popular e massificado, visto que responderia à demanda de uma 

maioria. Scheff pondera que a organização deve decidir de que forma utilizar os 

dados obtidos na pesquisa e simplesmente não o fazer pode significar que os 

diretores estariam perdendo uma boa oportunidade de utilizar esta ferramenta a seu 

favor. 

A pesquisa não precisa ser cara. Kotler e Scheff sugerem que é possível 

extrair dados significativos através, por exemplo, da observação da plateia e estudo 

de grupos focais. Muito pode ser aprendido em apenas escutar os comentários da 

plateia ou convidando-a para ficar após as apresentações e discutir as suas 

impressões (KOTLER; SCHEFF, 1997, p.124). Na Bahia, com o advento dos editais, 

muitos grupos e companhias de teatro adotaram a prática de realizar bate-papos 

com o público após as apresentações. Esta medida, bem verdade, tem caráter 

sócio-educativo e funciona como uma contrapartida social ao patrocínio público 

ofertado. Muitos destes encontros visam discutir e conhecer as impressões artísticas 

da plateia em relação ao que foi vivenciado e pouco se observa o uso desta 

oportunidade para levantar dados sobre as impressões gerais do público no que 

tange ao pacote total da experiência vivida.   

Bonita Kolb relata uma pesquisa realizada com um grupo de adolescentes 

que estava assistindo a concertos de música clássica. A pesquisa, projetada para 

ser feita de modo mais informal possível, pretendia conhecer as impressões dos 

jovens sobre a experiência vivida. O resultado, segundo a autora, indicava que os 

jovens apreciaram o que viram, mas fizeram as seguintes recomendações: assentos 

mais confortáveis; melhores opções de alimentação; programação gratuita; mais 

simulação visual no foyer e músicos com aparência mais amigável.  

Hoje, os mundos da arte constituem cada vez menos um “mundo à parte” ou 

uma “economia às avessas” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.47). Sua dinâmica 

vem sendo cada vez mais atrelada ao mercado e às suas imposições. As 
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organizações artísticas devem, além de prover criação, pensar na viabilidade e 

sustentabilidade dos seus produtos e empreendimentos. Para tanto, a qualidade 

artística, motivação estética ou ideológica não devem ser comprometidas  ou 

subjugadas na elaboração criativa. O olhar atento à distribuição, comercialização e 

relação com o cliente, no entanto, corresponde atualmente à diferença entre se 

manter vivo e atuante ou projetar sua fala para uma quantidade cada vez menor de 

ouvintes. 
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3 O SONHO DO AMERICANO: A RECONSTRUÇÃO DO GLOBE THEATRE 

 
“Neste túmulo deverá ser erguido um monumento”. 

 William Shakespeare (Hamlet, Ato I Cena V) 

 
3.1 SAM WANAMAKER: O EMPREENDEDOR 

 

No final da década de 1940, os Estados Unidos viviam seu drama pós-guerra. 

Uma espécie de paranoia anticomunista se instalou no país e todos aqueles que 

pareciam ter qualquer afinidade com aquela ideologia sofriam algum tipo de 

represália. Na indústria cinematográfica não foi diferente. Foi criada a Lista Negra de 

Hollywood24 na qual constavam nomes de artistas que tinham envolvimento com 

ideais do comunismo. Esta lista tornou-se o manual de não contratação dos estúdios 

e aqueles, ali delatados, tinham empregos negados e sérias dificuldades em 

produzir qualquer obra na indústria cinematográfica da época. Nomes como Artie 

Shaw, Arthur Miller, Uta Hagen compunham a relação de mais de 200 acusados 

entre 1948 e 1950.  

Também estava nesta lista o ator estadunidense Samuel Wanamaker, 

nascido em Chicago no ano de 1919. Em 1943, Wanamaker, então com 24 anos 

incompletos, fazia parte do elenco da peça Counterattack em cartaz no National 

Theater em Chicago. Nesta peça, ele interpretava Kirichenko, um jovem soldado 

russo. Wanamaker acreditava que, para interpretar aquele personagem de forma 

mais aprofundada, ele precisaria aprender mais sobre o seu estilo de vida, onde ele 

viveu, no que acreditava, de que forma fora educado25. Esta aproximação com o 

universo do personagem permitiu que Wanamaker tivesse mais contato com um 

novo paradigma e pudesse se envolver com os ideais comunistas.  

 
 
Mas eu os vi num nível mais idealista: de criar um padrão de vida 
para todas as pessoas em todo o mundo; para acabar com a pobreza 
e o analfabetismo e criar um sistema social no qual não fosse 
possível que poucas pessoas controlassem a maioria26. 

 

                                                             
24 The Hollywood Blacklist. 
25 Informação retirada da série Who do You Think You Are, produzida pela BBC e veiculada em 18 de 
março de 2009. Disponível online em https://www.youtube.com/watch?v=H6IzSFsSWAc. 
26 Idem.  Acesso em 05 de fevereiro de 2015. 
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A partir daí, Wanamaker ingressou no partido comunista. Teve sua 

participação delatada e seu nome incluído na lista de investigados do FBI27. Com 

isso, passou a integrar a famigerada lista negra e consequentemente sofreu, como 

represália, a dificuldade em empregar-se na indústria cinematográfica da qual fazia 

parte na época. Alguns artistas vislumbraram salvar suas carreiras confessando 

seus atos e delatando colegas ao Comitê Americano. Esta delação premiada 

garantia o retorno dos profissionais ao mercado de trabalho, mas a sua recusa os 

colocava numa situação extrema de desemprego e exclusão. Sem retratação, sem 

trabalho (DAY, 1997). Convocado para tal rito, Wanamaker optou pelo exílio no 

Reino Unido (MEYER, 1996). Lá o ator pôde, então, começar a escrever seu nome 

na história.  

Sua primeira visita à Inglaterra acontece no verão de 1949. Sendo 

apaixonado pelo dramaturgo William Shakespeare e sua obra, uma das primeiras 

coisas que o ator americano decidiu fazer, ao chegar a Londres, foi procurar o Globe 

Theatre. Para sua surpresa, encontrou no local onde funcionava o antológico teatro 

uma placa presa à parede da cervejaria que funcionava no terreno. Em 2003, 

Wanamaker foi indicado a ter seu nome perpetuado na região do SouthWark28, local 

onde fora reconstruído o teatro, através da colocação de uma placa comemorativa. 

Na ocasião da candidatura, sua filha, Zoe Wanamaker (2003), defendeu a 

nomeação do pai com o seguinte discurso: 
 
 
Sam veio pela primeira vez a Londres no verão de 1949. Por causa 
do seu amor consumado por Shakespeare, uma das primeiras coisas 
que fez foi ir ao Southwark em busca do Globe Theatre. Ele ficou 
horrorizado por ter encontrado nada além de uma placa em uma 
parede de uma cervejaria. A partir desse momento, ele resolveu um 
dia colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele era um 
visionário, cuja crença em Southwark e o rejuvenescimento da 
margem sul foram ridicularizados por muitos anos. Ele lutou por 
aquilo em que acreditava e previu tudo o que aconteceu 
posteriormente para a área. Durante os últimos 25 anos de sua vida, 
ele implorou, pediu emprestado, seduziu, lutou e finalmente deu a 
vida por seu sonho. Shakespeare Globe é um dos novos edifícios 
mais importantes em Southwark e, mesmo que apenas por isso, Sam 

                                                             
27 FBI - O FBI (Federal Bureau of Investigation) corresponde à Polícia Federal dos Estados Unidos, 
uma agência governamental que possui o papel de amparar a lei através da investigação de 
violações da lei penal federal. Maiores informações em https://www.fbi.gov. 
28 Bairro situado na cidade de Londres. No século VIII, período elisabetano, abrigava as casas de 
espetáculos.  
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Wanamaker deve ser comemorado e reverenciado por sua incrível 
tenacidade e visão29. 
 

 

Após a decepção da primeira visita ao terreno onde deveria estar situado o 

teatro de Shakespeare, Wanamaker, mesmo imbuído de reparar a lacuna por ele 

identificada, precisou retomar sua carreira e cuidar dos seus assuntos profissionais. 

As duas décadas seguintes, de 1950 e 1960, foram de adaptação à nova morada no 

Reino Unido, para ele e sua família.  

O ano de 1957 chegou a Wanamaker com um convite oportuno e irrecusável: 

um grupo de empresários da cidade de Liverpool procurava alguém para administrar 

a reinauguração do edifício teatral local, The Shakespeare, também conhecido na 

cidade como “Old Shakey”. Wanamaker parecia ser, na época, a indicação mais que 

adequada, sobretudo por todas as maravilhosas ideias que tinha para o espaço.  

Assim, o “New Shakespeare Cultural Centre” abria as suas portas. Muito mais que 

somente um teatro, estava ali o primeiro ensaio de Wanamaker enquanto gestor de 

um edifício teatral, no qual ele pôde rascunhar seus ideais para o maior 

empreendimento da sua vida. Nesta empreitada, ele experimentou métodos de 

trabalho e construiu alguns paradigmas interessantes no que tange à gestão de 

teatros.  A inspiração, Sam dizia: 
 
 
Veio através de um teatro em Nova Iorque durante a sua temporada 
de verão. Isto o ensinou uma lição fundamental acerca da economia 
dos teatros: ‘Por que os alugueis são tão caros? Porque o edifício 
funciona apenas três horas por dia, comparado as oito ou dez horas 
de um escritório ou loja convencional. Tive então a ideia de criar um 
centro artístico que teria atividades em tempo total, como os lugares 
de cultura na União Soviética, ou na Alemanha’. (DAY, 1997, p.53) 
 
 
 

 Este conceito, ainda inédito na Inglaterra, segundo Barry Day (1997), 

transformou o teatro de Liverpool num centro cultural efervescente, com inúmeras 

atividades que iam desde apresentações de teatro infantil, apresentações de 

cinema, palestras acadêmicas, passando por apresentações de jazz até a presença 

de um restaurante, tornava aquele um espaço completo de arte e lazer. Já naquela 

                                                             
29	  Retirado do jornal interno do Globe, Global News, edição de março de 2003. Disponível no acervo 
do SGT.  
 



48	  
	  

época, Wanamaker entendia que arte e entretenimento poderiam caminhar juntos a 

despeito de uma visão paradoxal comumente atribuído entre os dois. Este princípio, 

ensaiado no Old Shakie, foi a mola mestra da grade de conceitos estabelecidos para 

a reconstrução do Globe Theatre.   

 A retomada do ideal de reconstrução é relatada com entusiasmo pelos 

funcionários do Shakespeare’s Globe Theatre. Das pessoas com as quais 

conversamos, formalmente ou informalmente, todas elas têm em Wanamaker a 

figura de um herói, obstinado, determinado e responsável pela construção daquele 

espaço que, mais do que o local de trabalho, representava sua motivação 

profissional.  

Em 1969, ao receber a visita de seu irmão Bill, que iria à Inglaterra participar 

de um congresso de medicina, Wanamaker o convida para uma visita à região do 

South Bank, aquela na qual deveria haver o teatro fundado por Shakespeare. 

Naquela segunda visita, Wanamaker percebeu que havia mais do que a falta do 

teatro, faltava vida no local, que, após a guerra, ganhou uma característica sombria, 

fria e cinzenta. Para Day (1997), este teria sido o momento no qual ele resolve 

retomar o antigo projeto e fazer as coisas por conta própria. Seria o momento de 

trabalhar numa proposta não somente de reconstrução de um teatro, mas também, e 

principalmente, da revitalização de uma área outrora nobre, porém, naquele 

momento, entregue à obscuridade. 

 O recomeço não foi fácil, Wanamaker imediatamente tratou de movimentar 

sua rede de relacionamentos, enviando cartas e telefonemas a quem pudesse de 

alguma forma contribuir com o projeto. A ideia parecia ótima, mas a concretude do 

suporte seria um ideal ainda distante da realização. Em resposta à carta enviada no 

final da década de 1960, Sir Hugh Casson incentiva o estadunidense a continuar a 

empreitada, pois se tratava de um projeto esplêndido cuja oportunidade de 

realização poderia não aparecer novamente, portanto, não deveria perdê-la (DAY, 

1997). No entanto, quando o assunto era apoio financeiro, a resposta já não teria 

tanto entusiasmo: quanto ao dinheiro, podemos ver de que forma você pode 

conseguir (DAY, 1997).  

 Wanamaker não se poupou de pensamentos grandiosos para o seu primeiro 

projeto, uma vez que a ideia era a revitalização de uma área urbana, para além da 

construção do teatro propriamente. Dessa forma, era visível que o teatro seria, nos 

planos originais, um coadjuvante do grande espetáculo idealizado pelo ator. Seu 
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plano incluía a construção de uma série de edifícios que juntos formariam um 

complexo de turismo, educação e arte que promoveriam, por seu turno, a 

revitalização e desenvolvimento local. Havia ainda a ideia de se construir centros 

comerciais, um hotel, três teatros, dentre outros (DAY, 1997).   

Um plano audacioso que requeria, sem dúvida, a parceria indispensável com 

os poderes públicos. Após a Segunda Guerra Mundial, percebeu-se que havia falhas 

no planejamento urbano que precisavam ser corrigidas, as quais somadas ao 

crescimento desordenado da cidade com a Revolução Industrial, no século anterior, 

tornava o reordenamento uma ação urgente. Problemas com transporte, moradia e 

infraestrutura demandavam a reestruturação da cidade de Londres, que perpassava 

por revitalizar a região do Southwark.  Para tanto, o governo local realizou uma 

pesquisa com a comunidade com o intuito de conhecer as suas expectativas e 

determinar as prioridades e destino dos terrenos locais. Este impasse colocou 

Wanamaker numa posição solitária diante de uma negociação que envolvia esferas 

maiores e mais organizadas. Era o momento, portanto, dele se organizar da mesma 

forma.   

Para o jornalista Karl Meyer, se tivesse morrido há duas décadas,  

Wanamaker teria sido lembrado indubitavelmente como um americano excêntrico 

que julgou procedente uma causa perdida, ele completa: “Como repórter presente 

no lançamento da campanha de 1970 do Wanamaker, lembro-me da sensação bem 

humorada de ridículo que a campanha causou” (MEYER, 1996). A campanha, a qual 

o jornalista menciona, refere-se ao lançamento de uma organização sem fins 

lucrativos que tinha como objetivo maior a reconstrução do antigo teatro elisabetano.  

É fundada, então, no ano de 1970, a Globe Playhouse Trust. As trusts, na 

Inglaterra, são ferramentas que possibilitam um ou mais indivíduos gerirem assuntos 

de interesse particular ou coletivo. Poderiam ser equivalentes ao que no Brasil existe 

como Organizações Não Governamentais (ONG). As trusts (cuja nomenclatura 

deriva da palavra confiança) podem ser ferramentas úteis na gestão de uma 

herança, aquisição de um imóvel ou, até mesmo, como no caso, mobilização de um 

projeto coletivo. A Globe Playhouse Trust tinha como seu maior objetivo encorajar e 

estimular o entendimento e apreciação pública da arte dramática em todas as suas 

formas, além de cultivar e melhorar o gosto do público em memória a William 

Shakespeare (DAY, 1997, p.36).  
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Wanamaker era conhecido pelo seu temperamento forte, muitas vezes 

autoritário, e em outras, possuidor de uma capacidade de doce persuasão. Foi 

assim que ele conseguiu reunir seus primeiros agregados.  Espremida no pequeno 

escritório montado na casa dos Wanamaker, foi organizada a Gangue dos Três. 

(DAY, 1997, p.76). Composta por Wanamaker, pelo professor Terence Spencer, 

diretor do Instituto Shakespeare em Stratford, e pelo professor de drama da 

Universidade de Bristol, Glynne Wickham.  

 

 

3.2 CONSTRUIR, O QUE CONSTRUIR, EIS A QUESTÃO 

 

 

 O trio precisava de um elemento que pensasse o desenho que teria o teatro 

reconstruído. Alguém capaz de colocar as ideias na prancheta para dali sair o 

edifício a ser construído. Dessa forma, foi convidado o pesquisador Cyril Walter 

Hodges, que levou a sua maior contribuição para o projeto ao provocar uma reflexão 

sobre qual deveria ser, de fato, o Globe reconstruído. Se o Globe original de 1599, 

para o qual Shakespeare escreveu a maioria de suas peças ou Globe de 1614, que 

ainda é mais conhecido (DOBSON; WELLS, 2005, p.166). Começa a indagação 

sobre a decisão de se reconstruir o primeiro Globe e não o segundo.  
 
 
Qual Globe? Por que reconstruir o primeiro Globe, sobre o qual tão 
pouco se sabia? Por que não o segundo prédio, que, 
presumivelmente, tinha sido construído após o incêndio que havia 
destruído o original com todo o conhecimento acumulado durante o 
período? Certamente, o segundo Globe foi o Globe definitivo – o 
Globe que Shakespeare e seus colegas haviam construído. (DAYS, 
1997, p.81) 
 

 

Hodges deixou registrada sua preferência pela reconstrução do Globe pós-     

-incêndio, pois, segundo ele, seria um teatro muito mais esplêndido do que o 

primeiro (HODGES; SCHOENBAUM; LEONE, 1981, p.7).  Já os demais estavam 

tendenciosos a reconstruir o primeiro Globe, que mesmo tendo pouco mais de uma 

década, foi palco das grandes obras do Bardo. Para Brysson: 
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Nenhum teatro, talvez nenhum empreendimento humano, viu maior 
glória em apenas uma década e pouco do que o Globe na sua 
primeira manifestação. Por causa de Shakespeare, esse período é 
marcado por uma explosão de brilho criativo sem paralelo na 
literatura inglesa. Uma após a outra, peças na majestade sem igual 
brotavam de sua pena: Júlio César, Hamlet, Noite de Reis, Medida 
por Medida, Otelo, Rei Lear, Macbeth, Antônio e Cleopatra. (2008, 
p.126) 
 

 

Se membros desta equipe não compartilhavam do mesmo ideal, era natural 

que este tipo de divergência colocasse em xeque a motivação de quem não se 

sentia contemplado. Afinal de contas, naquele momento, nada havia de concreto, a 

não ser a possibilidade de um sonho a ser realizado. Com isso, Hodges saiu do 

projeto, permanecendo Whickham e Spencer, que mais tarde também se 

despediriam.  

 Wanamaker era bem relacionado nos Estados Unidos e havia algumas 

promessas de apoios financeiros vindos da sua terra natal. Para isso, era importante 

garantir que a sua organização (Trust) estivesse apta a receber tais doações sem as 

implicações burocráticas e tributárias que incidem sobre este tipo de transação. 

Desta forma, ele iniciou uma campanha junto às autoridades para que a trust fosse 

reconhecida como instituição de caridade e utilidade pública e, assim, tivesse mais 

facilidades quando do recebimento das doações e patrocínios. Este pleito foi 

acatado e a trust, agora sob a necessidade de nova e sistematizada organização, 

passou a se chamar Shakespeare´s Globe Trust.  Uma vez que a organização passa 

a ter nova chancela e goza de benefícios tributários, fez-se necessário fundar uma 

organização limitada que viesse a operar as demandas comerciais da organização. 

Seria, portanto, o início da International Shakespeare Globe Centre (ISGC) que 

operacionalizaria os recursos recebidos pela organização sem fins lucrativos e 

atualmente é responsável pela comercialização da loja de souvenires. A organização 

passaria a ter conselheiros que deliberariam acerca de planejamento macro, como 

captação de recursos, por exemplo, e Wanamaker ficaria na ponta da direção 

executiva. 
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Após a criação da trust, mesmo tendo o Príncipe Phillip como um dos 

patronos30, não havia, até o momento, nada além de uma boa ideia em relação ao 

projeto. O carisma de Wanamaker foi o responsável por agregar tantas pessoas ao 

redor da ideia do teatro, disse Ruth Frendo, arquivista do Shakespeare´s Globe 

Theatre31. De fato, seu carisma e sua grande capacidade de articulação foram 

imprescindíveis para agregar tantas pessoas, trabalhando voluntariamente em 

benefício deste projeto, que até então, parecia inexequível. Não havia recursos, não 

havia patrocínios, não havia um chão, havia um sonho.  

Quem se ocupa das questões territoriais das cidades inglesas são os 

conselhos municipais de cada bairro. Londres possui 32 bairros que, embora geridos 

pela prefeitura em questões globais como planejamento, transporte e segurança, 

possuem certa autonomia para deliberar sobre assuntos específicos de cada 

território, como taxas e cessão para uso do solo, por exemplo. Todas as terras 

pertencem ao governo e quem desejar dispor de um terreno compra o direito de uso 

por tempo determinado, que pode variar de 70, 125 ou 200 anos, a depender de 

cada situação. Wanamaker havia solicitado o terreno no qual, originalmente, fora 

construído o teatro. O conselho de Southwark, bairro no qual se desejava reconstruir 

o edifício não pôde ceder o terreno, uma vez que o novo usuário, a cervejaria em 

cuja parede Wanamaker localizou a placa informativa nos idos 1949, estava dentro 

do prazo de uso. Isso tornou inviável qualquer movimento de reconstrução sob o 

mesmo chão dos tempos de outrora.  

Uma brisa de esperança veio ainda no ano de 1970 quando, após muita 

negociação, acordos, lobbies e networks movimentados, o conselho de Southwark 

autorizou, não somente a locação de um espaço, como também o início do projeto 

de construção no terreno, cerca de 200 metros distante de onde fora construído o 

Globe original. De acordo com documento localizado no acervo do Globe, que se 

referia a uma espécie de ordenamento de território ou plano de uso de terreno, de 

número 1971, em resposta à solicitação escrita em 19 de novembro de 1970, o 

conselho de Southwark concedia a autorização para uso do espaço sob algumas 

condições: apresentação da planta do que seria levantado, indicando as vias de 

acesso e os benefícios para o entorno, tais como construção de passagens para 
                                                             
30 Príncipe Phillip, Duque de Edinburgo, e o príncipe Real da Grã Bretanha, casado com a Rainha 
Elizabeth II, foi o patrono oficial da trust. O que significava que estava de acordo com sua realização, 
apoiando o projeto e seus ideais. Esta chancela, no entanto, não implicava em apoio financeiro. 
31 Entrevista concedida em janeiro de 2015. 
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pedestres e estacionamentos. O terreno possuía aproximadamente 1,2 hectares e 

ali, finalmente, poderia ser dada a largada para a ambiciosa empreitada. Ocorre que 

ainda àquela altura, a organização não dispunha de recursos para quitar o montante 

necessário para a locação do espaço que somava 50 mil libras. Wanamaker não 

perderia esta oportunidade e se ocupou ele mesmo de assegurar o direito de uso do 

local, colocando à venda sua casa e se mudando com a família para um lugar 

menor. 

 
 
Por muitos anos alguns detratores acusaram Sam de ter interesse 
financeiro no projeto do Globe. Dinheiro era o que interessava. Eles 
estavam certos, mas pelas razões erradas. Sam nunca tirou um 
centavo do projeto do Globe. Em momentos críticos ele estava 
preparado para colocar seu próprio dinheiro no negócio sem 
nenhuma perspectiva de recebimento. Quando Sam morreu, a Trust 
o devia uma quantia considerável. O sacrifício de vender a casa do 
Highgate foi, de certa forma, desconfortável para a família. Aquela 
era a sua primeira casa desde que chegaram ao Reino Unido. Havia 
um apelo emocional onde a família viveu por 14 anos. (DAY, 1997, 
p.60) 

 
 

Os anos da década de 1970 foram difíceis. Havia uma recessão global e as 

crises do Oriente Médio e do petróleo colocavam a população mundial com outras 

preocupações, que não priorizavam, necessariamente, a reconstrução de um teatro 

elisabetano. Wanamaker tentou chamar a atenção para seu projeto através da 

realização de diversos eventos, como em 1972, quando organizou, por ocasião do 

aniversário de Shakespeare, uma série de ações artísticas. Houve a apresentação 

de leituras dramáticas, assim como a produção de Hamlet, durante o verão e a 

montagem de Antônio e Cleópatra com Vanessa Redgrave (DOBSON, WELLS, 

2005)	   no papel da rainha. Para as apresentações, Wanamaker providenciou a 

montagem de uma estrutura provisória no terreno que pudesse receber os 

espetáculos. Tais ações não garantiram o resultado esperado e, mais que isso, 

foram fracassos de bilheteria e prejuízo para os envolvidos. 

Como uma alternativa para a escassez de recursos, Wanamaker recorreu aos 

conselheiros da organização, solicitando de cada um deles uma colaboração 

financeira para o projeto. De acordo com a legislação das trusts na Inglaterra, assim 

como acontece com as organizações não governamentais no Brasil, não há a 
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obrigatoriedade de participação financeira por parte dos conselheiros nas despesas, 

tampouco na receita, haja vista que organizações desta natureza não preveem lucro, 

nem remuneração ao conselho. Doações são bem vindas, mas não devem ser 

entendidas como obrigatórias. E eis que a tentativa do diretor não resultou em 

acúmulo de capital para o projeto, porém, acabou desencadeando um efeito reverso, 

ao motivar a saída de alguns conselheiros que, assustados com a solicitação do 

presidente, preferiram não se comprometer.  
 
 
Caro Sam, 
 
Sinto muito pela carta enviada por você em 30 de outubro. Sinto 
muitíssimo em ter de dizer que realmente me encontro na mesma 
posição que Duncan Sandyz. Por mais que eu gostaria de estar 
envolvido com o Globe Playhouse e seu valioso trabalho, acho que é 
absolutamente impossível aceitar qualquer compromisso financeiro, 
mesmo ainda um compromisso moral. Discuti este assunto com o 
meu gerente de banco, que nem de longe estava feliz, mesmo sendo 
apenas uma possibilidade. Devo, portanto, pedir-lhe para aceitar a 
minha renúncia como um conselheiro, tendo em conta a obrigação 
financeira. Se há alguma maneira de estar envolvido com o trabalho 
como um patrono, ficaria obviamente muito honrado em assumir esta 
possibilidade. Tenho certeza que você entende a minha situação.  

Andrew Faulds32  
 

 

Assim como Faulds, foi possível localizar, no acervo do Shakespeare’s Globe, 

cartas do mesmo teor assinadas pelos conselheiros Brian Bratsford, F.O.M. Smith e 

J.H. Bratsford. E assim ficou marcada a década de 1970 na história da reconstrução 

do terceiro Globe: boas ideias, mas ainda nenhum investimento de capital para 

transformá-las em realidade.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Esta é uma carta de Andrew Faulds para Sam Wanamaker em 7 de novembro de 1972, em 
resposta às cartas enviadas de Sam para diversas pessoas, no intuito de conseguir verba e apoios 
para a empreitada. Consultada no acervo do Globe. 
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3.3 RECONSTRUIR, COMO RECONSTRUIR, EIS A QUESTÃO: ADAPTAÇÕES 

PARA A NOVA REALIDADE  

 

 

Wanamaker sabia que sua ideia era boa e estava entendendo que talvez 

fosse necessário apresentá-la de maneira mais próxima de uma realidade possível, 

mais visível aos olhos daqueles que pudessem participar financeiramente da 

empreitada. Ele teria de mostrar ao mundo uma coisa que somente ele conseguia 

enxergar até o momento. Com este intuito, ele foi à Pentagram, escritório de design 

e arquitetura, apresentar o que seria uma maquete do complexo. Numa reunião com 

o sócio fundador da empresa, Theo Crosby, Wanamaker apresentou o que parecia 

um amontoado de caixas de sapatos espalhados ao redor do Tâmisa (DAY, 1997, 

p.124). Mas ainda assim, Theo Crosby se encantou com a ideia e decidiu ajudá-lo, 

pelo menos, a preparar uma maquete melhor formulada para uma próxima 

apresentação. Os anos se passaram e, na década de 1980, Crosby passa a integrar 

o time de reconstrução do Globe, e junto com os historiadores e pesquisadores 

Andrew Gurr e Jonh Orrel, tornam-se grandes forças motrizes no planejamento da 

reconstrução (DOBSON; WELLS, 2005, p.166).  

A década de 1980 foi de incertezas, uma vez que ainda não havia recursos 

para a construção do teatro e tudo era feito de forma voluntária ou através de 

pequenas doações. Some-se isto ao fato de ainda estar havendo, neste período, 

uma grande discussão a respeito da destinação e uso dos terrenos da área do 

Southwark, o que obstruía o fluxo para captação de recursos e apoios dos 

organismos locais.  

Fundada em 1972, a North Southwark Comunnity Development Group 

(NSCDG) preocupava-se e colaborava com o desenvolvimento da região na qual o 

teatro deveria ser construído. Através dessa associação, era possível obter imóveis 

a baixo custo, financiamento para novos empreendimentos, empregos e demais 

ações que pudessem garantir, de alguma forma, o desenvolvimento local. Barry Day 

indica que Wanamaker foi um dos primeiros que tentou contato com a instituição no 

intuito de conseguir apoio e parceria para seu projeto, entretanto, fora sumariamente 

rejeitado, porque se distanciava de forma significativa do que a associação estava 

buscando. Para a NSCDG, o desenvolvimento estava atrelado às ações 

mercadológicas mais formais, como criação de outros empregos que não tinham a 
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ver com a reconstrução de um teatro, necessariamente, ignorando o potencial 

econômico que um empreendimento artístico pode ter. Até mesmo alguns 

estudiosos shakespearianos, por acreditarem que se tratava de uma ação contra os 

interesses do patrimônio, colocaram-se contra o projeto de Wanamaker (DOBSON; 

WELLS, 2005, p.166). 

Tamanha foi a pressão sofrida que, em 1982, com a chegada de novo 

conselho deliberativo para as demandas locais da região de Southwark, o direito de 

uso do terreno por parte de Wanamaker foi revogado. Alegava-se que se tratava de 

um projeto elitista que não traria contribuição significativa para o desenvolvimento 

local. Os esforços, então, passaram a concentrar-se na reaquisição do terreno para 

que, de fato, os trabalhos pudessem ser iniciados. No ano de 1986, o caso foi 

julgado pela suprema corte que, após uma semana de audiência, revalidou o direito 

do Globe em ocupar e construir no local com um contrato de locação de 125 anos 

(DAY, 1997). 

 Sobre o projeto do novo teatro, Barry Day observa:  
 
 
O desenho da reconstrução do Globe é tão autêntico quanto o nível 
de conhecimento acadêmico existente sobre o assunto, até o 
momento, e do que a legislação atual permite. O projeto teve de ser 
adaptado, no entanto, ainda assim, só poderia ser considerado uma 
espécie de ‘melhor palpite’ coletivo. A única evidência direta 
disponível é um pequeno canto na fundação escavada, que 
corresponde a cerca de cinco por cento do Globe original (some-se 
isto ao fato de que) a probabilidade de novas escavações 
arqueológicas num futuro previsível é remota. Uma decisão tinha de 
ser tomada e o novo Globe é o resultado desta decisão. (DAY, 1997, 
p.89) 
 

  

Não existe planta da estrutura original do teatro e o único desenho que 

representava o interior de uma casa de espetáculos da época fora reproduzido em 

1596 por um turista holandês que assistia a uma peça no Swan Theatre (BRYSSON, 

2008). O autor deste documento, Johanes de Witt, não imaginou que seu esboço 

forneceria a única representação visual conhecida do interior de uma casa de 

espetáculos elisabetana em Londres (BRYSSON, 2008, p.70), nem que este 

desenho seria balizador para a reconstrução do interior do novo Globe cerca de 400 

anos depois. Alguns poucos esquemas que sobreviveram foram desenhados em 

segunda mão, por pessoas que sequer estiveram em Londres (DAY, 1997, p.90). 
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Barry Day refere-se ao famoso desenho de outro holandês, Claes Jan Visscher, que 

produziu uma gravura panorâmica de Londres, mostrando os teatros do Bankside 

em primeiro plano, o Globe entre eles (BRYSSON, 2008, p.70). Ocorre que, no final 

da década de 1940, foi concluído que este desenho havia sido baseado numa 

gravura de 1572, ano em que o Globe ainda não havia sido construído, o que, 

infelizmente, retira Visscher da lista de testemunhas confiáveis.  

Nem tudo parecia perdido, havia uma terceira opção, talvez a única ilustração 

feita por alguém que realmente tivesse conhecido Londres. O artista Wenceslas 

Hollar havia produzido um desenho que representava uma vista panorâmica da 

cidade, no final da década de 1630. Sua verossimilhança não seria questionável se 

a vista que ele retratava não fosse mostrada numa posição acima do prédio mais 

alto da época. Como até o momento não havia dirigíveis, tampouco helicópteros 

disponíveis, acredita-se ser mais uma adaptação na qual realidade e licença poética 

se confundem num mesmo documento. A importância do desenho, contudo, é 

reconhecida ao tempo em que ali estaria, possivelmente, o único registro do 

segundo Globe, aquele reconstruído após o incêndio de 1613 e destruído pouco 

após o registro, na revolução puritana.  Ainda assim, o teatro era uma parte pequena 

do registro panorâmico de Hollar, que estava desenhado a uma distância calculada 

de 270 metros do teatro e limitava, portanto, a percepção dos detalhes da 

construção.  Brysson conclui que:  

 
 
E esse é o registro visual completo que possuímos dos teatros da 
época de Shakespeare e um pouco à frente: um rústico esboço do 
interior de um teatro com o qual Shakespeare não tinha nenhuma 
ligação, um duvidoso panorama feito por alguém que talvez nunca 
tenha visto Londres e uma representação feita anos depois de 
Shakespeare ter deixado a cena, mostrando um teatro para o qual 
ele nunca escreveu. O melhor que se pode dizer de qualquer um 
deles é que podem ter alguma semelhança com as casas de 
espetáculos que Shakespeare conheceu, mas possivelmente não. 
(2008, p.71) 
 

 

Com isso, uma dúvida permanecia latente, como era o Globe original? De 

onde partir? A maior obsessão de Wanamaker, corroborada pelos seus seguidores, 

estava em reconstruir, da forma mais fidedigna possível, o teatro construído em 

1599.  Após a saída de Hodges até a liberação do direito de uso do espaço, ficou 
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acordado que seria o primeiro Globe o teatro a ser reconstruído. Ele estava cercado 

de profissionais obstinados e com eles compartilhava de um sonho que, até então, 

parecia pouco possível. Uma destas pessoas era o professor John Orrel, 

pesquisador acadêmico e conselheiro oficial para a reconstrução do Globe, que 

contribuiu significativamente na elaboração da aparência que o teatro possui hoje. 

Orrel foi uma figura de extrema importância, visto que decifrou muitas das poucas 

peças disponíveis de um quebra-cabeça secular, cuja reprodução final e definitiva 

viria a ser o resultado do melhor dos palpites possíveis. Por mais difícil que isso 

pudesse ser, visto que tudo o que se tinha a respeito das referências originais não 

garantiria uma remontagem próxima da exatidão ou até mesmo de um palpite mais 

seguro sobre o que havia ou o que pudesse ter sido. Esta meta foi perseguida à 

exaustão.   

Um dos primeiros desafios da equipe de Wanamaker estava em descobrir 

qual seria o tamanho real do Globe. As ilustrações da época não respondiam a esta 

pergunta, mas um documento escrito poderia conter a resposta. O contrato de 

construção do teatro Fortune, de 80 pés de diâmetro, que equivale a pouco menos 

de 25 m, erguido um ano após o Globe, resistiu ao tempo e nele havia uma 

informação reveladora. Seu proprietário, Henslowe33, fazia clara solicitação para que 

a nova casa de espetáculos tivesse o mesmo tamanho que o teatro rival. Mais do 

que o tamanho apenas, havia, no contrato, uma interminável lista de orientações e 

especificidades a serem cumpridas que equivaleriam a um manual de ‘faça você 

mesmo o seu próprio Globe (MARTIN, 2003). Embora o Fortune não fosse muito 

parecido com o Globe e o contrato não contenha desenhos, o documento fornece 

especificações de altura e profundidade das galerias, a espessura da madeira a ser 

usada nos pisos, a composição do reboco nas paredes e outros detalhes que se 

revelaram incomensuráveis na construção da réplica do Globe em 1997 (BRYSSON, 

2008, p.73).  

 Montar as peças de um quebra-cabeça incompleto não se limitava às 

adversidades de se reconstruir, de forma mais fidedigna e dentro do impossível, o 

Globe Theatre. Ainda havia a dificuldade de se remontar, com exatidão, uma 

arquitetura que parecia ser funcional e pertinente aos séculos XVI e XVII, mas fora 

de uso nos séculos XX e XXI, ou mais do que obsoletas simplesmente, 

                                                             
33 Philip Henslowe era empresário, dono de diversas propriedades em Londres além de ser 
proprietário dos teatros Rose e Fortune (BRYSSON, 2008). 
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ultrapassadas e proibidas de acordo com a legislação contemporânea.  A começar, 

a capacidade da casa e espaço disponível para o público. Sabe-se que o tamanho 

médio dos assentos das casas de espetáculos do período elisabetano era de 

aproximadamente 45 cm de largura (DAY, 1997). A empresa multinacional Theatre 

Projects34, desenvolveu, em 2010, um estudo no qual discorria acerca da relação 

entre aumento do tamanho físico da plateia e custo das apresentações de artes 

cênicas ou performáticas35. Este estudo mostra a relação entre o aumento de massa 

corpórea da plateia e aumento de espaço necessário para acomodá-la nos assentos 

dos teatros, o que reduz a quantidade de pessoas comportadas na casa de 

espetáculo. O estudo nos mostra que até o século XIX, a distância entre os assentos 

era de aproximadamente 60 cm e em dias atuais ela passa a ser de pouco menos 

de 84 cm. Estas mudanças afetaram diretamente a capacidade total do teatro que, 

de 3000 pessoas na época de Shakespeare, passa a ser 1500, na releitura do 

americano Sam Wanamaker (DAY, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01- Dimensão dos assentos no início do século XIX. Fonte: The Theatre Projects 

 

 

   O tamanho dos assentos era uma situação que merecia atenção. Difícil 

imaginar que uma plateia contemporânea estaria disposta a se espremer em 

cadeiras apertadas para uma sessão de três ou mais horas de espetáculo de teatro. 

Os criadores do terceiro Globe sabiam disso e não começariam o projeto com 

                                                             
34 Maiores informações em: http://theatreprojects.com/company/about. 
35 Maiores informações em:  http://theatreprojects.com/files/pdf/resources_ideasinfo_sizematters.pdf.  
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medidas que afastassem seu público. Nem que o colocasse em risco. E sobre risco 

e segurança, as saídas de emergência também compuseram um capítulo importante 

desta história. Na época do Shakespeare, de acordo com as evidências disponíveis, 

havia apenas duas pequenas portas para a entrada e saída de todo o público do 

teatro. No planejamento do terceiro Globe, novas portas tiveram que ser instaladas, 

pois, segundo determinação das autoridades locais, era necessário garantir a 

evacuação de todas as pessoas presentes em pouco mais de dois minutos (DAY, 

1997). Outras adaptações tiveram de ser feitas, como a instalação de placas 

luminosas, indicando saídas de emergência, que certamente inexistiam no século 

XVII, como também os modernos dispositivos de alarme de incêndio, tiveram que 

ser incluídos no projeto atual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 02- Dimensão dos assentos nos anos 2010. The Theatre Projects. 

 

 

Mas talvez um dos maiores desafios da verossimilhança pretendida, esteja no 

telhado do teatro. O primeiro Globe pegou fogo no ano de 1613, durante a 

apresentação de Henrique VIII, quando fagulhas de um canhão da cena acertaram o 

telhado de sapé (BRYSSON, 2008). No ano seguinte o novo teatro foi construído, 

porém, respeitando o infortúnio que destruiu a primeira casa, foi instalado, nesta 

segunda obra, um telhado feito de azulejos. Anos depois, já a partir da segunda 

metade da década de 1660, não mais era permitida a instalação de telhados de 
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sapé em nenhuma construção civil londrina. As autoridades do Reino Unido 

proibiram o uso da palha a partir do Grande Incêndio que acometeu Londres no ano 

de 166636, causando trauma histórico naquela cidade. Com isso, a ideia de se 

reconstruir o teatro original de 1599, com o telhado de sapé, ficou deveras 

comprometida. A velha e superada discussão acerca de qual teatro deveria ser 

reconstruído, se o primeiro ou o segundo (já reerguido, por sua vez, com telhados de 

azulejos), voltou à baila, mesmo que a contragosto de Wanamaker e sua equipe. 

 Para ajustar este impasse, foram necessárias algumas reuniões com o corpo 

de bombeiros, no intuito de buscar soluções práticas de prevenção. A primeira boa 

notícia, obtida num destes encontros, foi a informação de que o perigo maior, da 

inalação da fumaça letal gerada pela palha queimada, estava afastado por se tratar 

de uma edificação aberta. A segunda boa notícia, também vinda dos bombeiros, era 

que o carvalho, madeira utilizada na época, era um tipo de madeira que queimava 

muito lentamente, o que não causaria, portanto, estrago imediato, sendo possível 

ser combatido com a rápida ação dos bombeiros.  

Graças aos avanços tecnológicos advindos com a contemporaneidade, o 

perfeito simulacro foi possível. Foi desenvolvida uma espécie de barreira de plástico 

de alta tecnologia, feita com fibra mineral, que, instalada entre os juncos de madeira 

e as vigas do teto, eliminariam o risco de expansão de fogo (DAY, 1997). Com esta 

solução moderna, os inspetores aceitaram a reconstrução da velha casa que, para 

Theo Crosby (apud DAY, 1997), viria a ser a recriação de algo antigo, mas com o 

enorme poder de renovação. 

A década de 1980 vai chegando ao fim e antes de se despedir, deixa uma 

agradável surpresa aos empreendedores da Globe Playhouse. Em 1989, 

escavações dão conta de vestígios arqueológicos do Rose e, posteriormente, do 

Globe Theatre. Com isso, novas evidências surgiram, tornando o projeto mais 

robusto e reforçando os palpites norteadores para a construção da casa. 

De posse do terreno e pesquisas arquitetônicas bastante avançadas, era 

chegada a hora de começar as obras. No mesmo ano de 1989, foi iniciada a 
                                                             
36 Em 1666, um ano após a grande praga que assolou a cidade contaminando cidadãos londrinos, um 
acidente, numa padaria, durante o mês de setembro, causou um incêndio de proporções 
devastadoras na cidade inglesa. Pelo fato da grande maioria das casas serem de madeira, com 
telhados de sapê, somado ao fato do mês de setembro apresentar-se como seco e de muitos ventos, 
o estrago tomou proporções avassaladoras e, embora não tivesse deixado uma quantidade 
significativa de vítimas fatais, destruiu imóveis e habitações, deixando cerca de 65 a 80 mil londrinos 
desabitados (Porter, STEPHEN. The great fire of London. In: Oxford Dictionary of National 
Biography,Ed. Oxford University Press). 
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primeira etapa da construção que consistia na fundação da edificação. Foi feita uma 

escavação de seis metros abaixo do solo, na qual pilastras de sustentação 

começaram a ser instaladas, além da vedação das paredes subterrâneas, uma vez 

que o teatro estaria sendo construído muito próximo ao rio Tâmisa, o que 

demandaria este cuidado para evitar infiltrações. Em março de 1990, a vedação 

estava concluída. A etapa a seguir deveria ser o levantamento das colunas, mas 

esta fase ficou seriamente comprometida com a escassez de recursos e as poucas 

possibilidades de captação. 

Após a vedação das paredes subterrâneas, os trabalhos foram interrompidos 

por falta de recursos financeiros. Havia, até aquele momento, um desejo de se 

concluir a construção do teatro no ano de 1993. Desejo este que rapidamente seria 

frustrado devido à situação financeira da organização.  

Por meio de uma pesquisa no acervo do Shakespeare´s Globe é possível 

localizar um documento datado de 30 de janeiro de 1991, datilografado, sob o título 

de “Situação Financeira do Globe”37 que, como o nome sugere, apresenta um 

diagnóstico detalhado da situação na qual se encontrava o projeto. Este documento 

nos revela que havia uma dívida com bancos no valor de £2 milhões, a título de 

empréstimo para alavancar as obras e que ainda faltava, para completar a 

construção do teatro, a soma de £8 milhões. Os bancos fariam, no mês de junho 

daquele ano, uma reavaliação das condições do empréstimo, na qual considerariam 

a evolução das obras, assim como a evolução da captação de recursos 

complementares, salutares para a garantia da quitação da dívida contraída.  

Os credores estariam interessados em conhecer o que fora captado dos £ 8 

milhões necessários para a conclusão do projeto no qual estavam envolvidos. 

Ocorre que, do valor pendente, pouco foi conseguido até o momento e pouco 

poderia ser angariado até junho de 1991. Foram captadas £200 mil através de apoio 

do palácio real e esperava-se conseguir mais £300 mil da mesma fonte. Embora, 

segundo o documento, houvesse uma possibilidade real de um acréscimo do valor 

captado, dificilmente seria concretizada antes de junho. O mesmo acontecia com 

apoios vindos do Japão, que prometeu £1 milhão, e da comunidade asiática 

estabelecida no Reino Unido, que se mobilizou para captar cerca de £500 mil, mas 

até aquele momento não davam sinais que este apoio chegaria antes do segundo 

                                                             
37 Globe Financial Situation (tradução nossa), documento localizado no acervo do SGT datado de 
30/01/1991.  
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semestre. Este capital, ainda incerto e virtual, correspondia a 25% do valor devido e, 

sem dúvida, colocava os gestores numa situação de extrema delicadeza perante 

seus credores.  

Some-se isto a recessão pela qual passava o Reino Unido neste período e a 

guerra que acontecia no Golfo Pérsico, dificultando os negócios e a liberação de 

capital estrangeiro. Os conselheiros da organização tiveram que se confrontar com 

mais uma questão, que além de moral, transitava no âmbito legal. Justificava-se, 

portanto, moralmente e legalmente, continuar pedindo patrocínios e doações para 

um projeto que, sob as circunstâncias atuais, não apresentava nenhuma perspectiva 

de conclusão? Questionava Michael Perry, que era diretor executivo da Unilever e 

foi levado por Orrel para assumir a presidência da organização (DAY, 1997). A 

inspiração em Shakespeare os levou até ali, mas sua representatividade não poderia 

fazer muito mais sem um novo planejamento, uma mudança nas diretrizes.  

Diante da crise e de toda a situação posta, a organização precisou rever seu 

posicionamento e avaliar algumas possibilidades, que incluíam: a) aceitar o 

fracasso; devolver o terreno ao conselho de Southwark e, através do dinheiro da 

venda do direito de uso, tentar honrar as dívidas adquiridas; b) Colocar o projeto no 

gelo, que para o conselho significava solicitar ao banco que congelasse a dívida por 

tempo indeterminado. Neste caso, seguiriam com os trabalhos administrativos 

através de voluntariado e esperariam que um dia, talvez, o projeto pudesse ser 

retomado. Para estas duas primeiras possibilidades, uma carta pública deveria ser 

feita, informando o fim do projeto e das atividades de captação de recursos. Mais 

duas possibilidades foram colocadas em pauta para apreciação e decisão do 

conselho: c) Manter o projeto, continuar com a estratégia de captação, mas incluir 

outras fontes de renda que seriam a sublocação de parte do terreno para lojas, 

escritórios, exploração de bares e restaurantes e d) vender o uso do terreno a uma 

corporação que se comprometesse a dar continuidade ao projeto, mesmo 

redimensionando o planejamento em curso a fim de atender outros interesses 

comerciais, caso houvesse.    

 Havia um cenário obscuro, incerto e pessimista no início de 1990 e os 

encaminhamentos possíveis não pareciam, naquele momento, trazer uma solução 

certeira para o seu desenvolvimento. A organização decidiu por buscar um caminho 

que reunisse um pouco das alternativas propostas, ainda na tentativa de manter a 

soberania quanto ao projeto e sua gestão.  Desistir parece nunca ter sido de fato 
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uma opção real para a maioria dos conselheiros. Vender o terreno para uma 

corporação parecia ser muito “radical”, como sugeriu um documento de ata de uma 

reunião de 30 de janeiro de 199138. A opção escolhida consistia em primeiro tentar 

um acordo com o banco, negociando a dívida contraída, pelo menos, no que dizia 

respeito à cobrança de juros. Isso daria algum tempo para que a organização 

pudesse conseguir acordos comerciais ou, possivelmente, patrocínios através de 

empresas privadas.  

 No final de 1980, mais precisamente em 1989, ainda sem recursos financeiros 

suficientes para alavancar a obra de construção, Wanamaker encomendou ao artista 

Gordon Schwontkowski um banner para ser fixado nos andaimes do canteiro de 

obras no Bankside. Ele queria chamar a atenção das pessoas para alguma coisa 

que estaria acontecendo naquele terreno, ainda que efetivamente nada estivesse 

acontecendo por falta de recursos. Oportunamente, escolheu para o banner a 

imagem de Shakespeare e uma citação de Hamlet que dizia: “This grave shall have 

a living monumentum”39.  Wanamaker apostava que as pessoas preferiam acreditar 

em algo tangível a acreditar numa ideia apenas e, movido por este entendimento, 

refez a toda a estratégia de construção do teatro. Ao invés de tentar captar recursos 

para todo o complexo, preferiu captar recursos para a construção do teatro apenas, 

a princípio. O empreendedor imaginava que, com as obras do teatro em curso, a 

captação de recursos para o restante seria uma tarefa pouco menos inglória. 

 Wanamaker foi a mola mestra do empreendimento. Sua alma empreendedora 

permanece no Globe, e a sua figura é, sem dúvida, a inspiração para a continuidade 

dos trabalhos no teatro nos dias atuais. Não somente pela sagacidade, como 

também pela perspicácia em coordenar as etapas de construção e valorização do 

que ali estava sendo construído.  

 Theo Crosby foi mais do que um arquiteto, foi um amigo e grande 

solucionador num momento delicado. Ele e Wanamaker formariam uma dupla 

complementar. O primeiro tinha o conceito na sua cabeça e o segundo, o 

pragmatismo e técnica necessários para colocá-lo em prática. Sabendo das 

dificuldades em seguir adiante, Theo precisou reinventar a forma de construir. A 

dívida com o banco estava sob controle, havia um pequeno fluxo de receita que 
                                                             
38 Documento sem remetente. Fax enviado a Sam Wanamaker e a Alec  Mc Givan.  
39 Fala do rei no final da cena I do ato V. “Neste túmulo deverá ser erguido um monumento” (tradução 
nossa). Sam fez analogia ao texto de Hamlet para indicar que naquele local, outrora túmulo do teatro 
original, deveria haver o monumento vivo do teatro reconstruído.  
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permitia os pagamentos devidos e um pequeno saldo. Este saldo, no entanto, não 

era suficiente para garantir toda a construção do complexo. Era necessário pensar 

de que forma iniciar as obras com o que tinha disponível. E assim Theo desenvolveu 

o plano de construção fragmentada.  
 
 
No seu plano havia aquele charme típico dos velhos musicais de 
Hollywood, onde o herói se volta para o resto do grupo e diz: "Por 
que não fazemos o show aqui? Vamos fazê-lo nós mesmos" 
Rapidamente ele teve um insight para lidar com a recessão. 
Enquanto ele não podia se dar ao luxo de empregar uma equipe 
completa nem muitas pessoas, dezenas de construtores qualificados 
estavam parados em volta, ociosos. Por que então não contratar um 
mestre de obras local e também prestadores de serviço locais e usá-
los como e quando o dinheiro estiver disponível?  Fazer o trabalho 
em etapas autossuficientes era melhor que não fazê-lo de forma 
alguma. Ele poderia usar os materiais de construção já doados e o 
dinheiro em espécie necessário seria um pouco mais do que o 
salário dos trabalhadores. Com uma montanha de concreto para ser 
construída como a próxima tarefa, não haveria muito com o que se 
preocupar em relação à mão de obra: carpinteiros fariam a estrutura 
de madeira, serralheiros a estrutura metálica e pedreiros cuidariam 
do concreto. Tinha que dar certo! (DAY, 1997, p.235). 

 

 

No ano de 1992 as obras, então, foram retomadas e, com isso, um 

revigorante ar de otimismo preenchia a organização e novas ideias eram colocadas 

em prática com o intuito de movimentar o gigante adormecido. Não faltaram ideias e 

proposições criativas para colaborar com a reconstrução do teatro e realização de 

um sonho. Encontramos uma carta datada de 13 de dezembro de 199140, na qual 

Wanamaker solicitava a um Mr. Wood o apoio em 200 folhas de papel para 

confecção de pôsteres para a campanha de arrecadação de recursos para o Globe. 

Ele já havia conseguido, segundo este documento, apoio para a veiculação dos 

pôsteres nos principais pontos de ônibus da capital.  

O início da década de 1990 também inaugura a organização corporativa da 

Shakespeare´s Globe Trust. Era chegada a hora de se organizar e se planejar 

estrategicamente, de acordo com o tamanho do empreendimento que estava sendo, 

de fato, construído. Segundo Ruth Frendo, arquivista do teatro em 2014, foi no início 

da década de 1990 que a corporação passou a se organizar e se planejar 

                                                             
40 Documento encontrado no acervo do Shakespeare´s Globe Theatre referente a um fax enviado a 
Mr. Wood por Sam Wanamaker em 13/12/1991. 
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estrategicamente. Até antes desta década não havia plano de negócios, plano de 

captação a longo prazo, tampouco estratégias de marketing.  O primeiro plano de 

negócios que se tem noticia, fora desenvolvido em 1994, a partir de pensamentos de 

Wanamaker e demais membros da organização. 

 

 

3.4 REINVENTANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 

 

Nos idos de 1972, quando Sam Wanamaker trabalhava arduamente na 

captação de recursos para seu teatro, recebeu do professor J.H. Butterfield uma 

resposta não muito empolgante, que declinava do convite para se tornar colaborador 

financeiro do projeto41. O professor sugeria, por outro lado, que cadeiras fossem 

vendidas, de forma simbólica e, assim, algum dinheiro pudesse ser arrecadado para 

a construção. É possível que naquele momento a sugestão do Professor Butterfield 

não tenha sido muito útil, no entanto, cerca de 20 anos depois, este princípio de 

captação ressurgiu aos gestores do Globe. Na primeira metade de 1990 foi iniciada 

uma campanha de venda de placas assinadas42 que ficariam na praça principal do 

teatro, a Piazza. Interessados em contribuir com o Globe teriam seus nomes 

gravados no chão da praça, em troca de uma doação em dinheiro para a construção 

do teatro. Segundo Jo Matthews43, assessora do departamento de desenvolvimento 

e captação de recursos, cada placa tinha o custo de £300. Um total de 800 placas foi 

vendido, gerando aproximadamente £540 mil para o teatro.  

Era sabido que o teatro representava uma parte significativa da história da 

capital inglesa. Havia uma relação afetiva entre a comunidade londrina, 

Shakespeare e seu teatro.  A reconstrução do teatro e todo o valor agregado por sua 

imagem e história gerava interesse na população, que, por sua vez, poderia querer 

fazer parte da construção, para além de usufruir do espaço quando estivesse 

construído.  

Também na década de 1990, foram iniciadas as visitas guiadas ao teatro, 

quando este ainda era um canteiro de obras. A partir de 1994, as pessoas eram 
                                                             
41 De acordo com carta do professor J.H. Buttefield para Sam Wanamaker datada de 01 de agosto de 
1972, localizada no acervo do Shakespeare´s Globe Theatre.   
42 Flagstones, placas de cimento que compõe o piso da praça principal ao laxo externo do teatro. 
43 Em entrevista concedida no dia 31 de março de 2014. 
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convidadas a pagar uma taxa para visitar a construção, bem como uma pequena 

exposição montada no local, na qual era possível ter acesso a alguns elementos do 

período elisabetano. Ao final da visita, teriam acesso a uma loja que colocava à 

venda alguns suvenires. Pode soar curioso que um indivíduo se disponha a pagar 

pelo acesso a um teatro que ainda não estava pronto. Ocorre que o produto ofertado 

não estava necessariamente na contemplação daquele espaço ainda em 

construção, mas na possibilidade de colaborar e fazer parte de um empreendimento 

que devolveria a cidade um monumento histórico esquecido por séculos. Fazer parte 

da história do Globe, contribuir para a realização daquela empreitada era o que, de 

fato, estava sendo comercializado. O pacote de experiências estava pronto para ser 

ofertado. 

E assim os gestores do Globe conduziram muitas das ações de captação e 

recursos, apoiando-se neste princípio de pertencimento. Sabe-se que em dezembro 

de 1994 a visitação foi de 3.447 pessoas. Este mês superou os anteriores na 

quantidade de visitantes, 300 num único dia e a arrecadação foi de £18.77644. Em 

janeiro de 1996, com o teatro ainda em construção, aproximadamente 8 mil pessoas 

visitaram a edificação.45  

Outras medidas foram experimentadas e aplicadas na tentativa de 

arrecadação de fundos. Uma das ações iniciadas na década de 1980 permanece até 

os dias atuais e teve forte impacto durante a construção do teatro em 1990. Trata-se 

da ação “Amigos do Globe”46, criada em 1985 que, segundo Jo Matthews, conseguiu 

reunir cerca de oito mil amigos que colaboram com algo em torno de meio milhão de 

libras por ano.   

 Até a primeira metade da década de 1990, não havia nenhuma garantia 

financeira vinda de fontes públicas. Havia a expectativa de um edital oferecido pelo 

Arts Council47, entidade vinculada ao Departamento de Cultura, Mídia e Esporte da 

Grã Bretanha, que investe, fomenta, promove e estimula as artes no intuito de 

contribuir com a qualidade de vida das pessoas. A entidade se utiliza dos fundos 

governamentais e fundos oriundos da loteria nacional48 para esta finalidade.49 

Segundo informações disponíveis no site do Arts Council, desde novembro de 1994, 
                                                             
44 De acordo com o jornal do teatro – House News, edição número 03, de 21 de janeiro de 1995. 
45 De acordo com o jornal do teatro – Global News, edição 02, 02 de fevereiro de 1996. 
46 Friends of Globe. 
47 Disponível em http://www.artscouncil.org.uk/. 
48 Disponível em https://www.national-lottery.co.uk/about-us?icid=bsp:na:tx 
49 Maiores informações em http://www.artscouncil.org.uk/. 
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a entidade investiu aproximadamente £ 2 bilhões no fomento às artes50. No ano de 

1994, o Shakespeare’s Globe Theatre (SGT) se inscreveu no edital de fomento a 

teatros, concorrendo a um patrocínio de £12,4 mil que seria obtido ao final do ano, 

colaborando significativamente para a construção do edifício. Vale registrar que este 

foi o único apoio financeiro oriundo de recursos públicos. Desta forma, o Globe ainda 

precisa garantir, através de sua Diretoria de Marketing e Captação de Recursos, sua 

sobrevivência. 

Outra estratégia de captação muito utilizada pelos gestores do Globe foi a 

organização de eventos cuja finalidade estava em angariar fundos para a construção 

do teatro. Ainda hoje estes eventos acontecem com a função de colaborar com a 

receita para a manutenção da casa. Um documento encontrado no acervo do teatro, 

sem data, mas possivelmente elaborado entre 1990 e 199251, orientava sobre a 

organização dos eventos que deveriam render um mínimo de £50 mil, aproximando- 

-se o máximo possível da meta de £100 mil por edição. A organização prezava pelo 

princípio do planejamento de suas ações e, para isso, indicava que cada evento 

deveria ser planejado com um mínimo de 12 meses de antecedência e sua 

preparação não poderia acontecer a menos de 06 meses antes da sua realização.  

A equipe do SGT já não estava mais atenta somente ao que dizia respeito à 

construção física do espaço, mas também a sua utilização e à forma como esta 

experiência poderia ser incentivada. Observamos, a partir de 1994, um cuidado da 

equipe do teatro em relação ao seu público. O jornal interno de 19 de março de 

199352 orienta a equipe a cuidar com carinho do mailing list53 do teatro. 

Recomendava-se que fosse feita regularmente uma verificação dos contatos e do 

grau de proximidade com as pessoas. Manter contato com os próximos e buscar de 

volta aqueles que andavam mais distantes era o lema da notificação. Esta mesma 

publicação nos deixa saber acerca dos planos do teatro em construir parceria com 

hotéis e albergues locais que pudessem, através de pacotes, oferecer acomodação 

barata a jovens que desejassem viajar a Londres para conhecer o novo Globe. É 

                                                             
50 http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/collaboration-and-partnerships/national-lottery/ 
51 O acervo do Shakespeare´s Globe Theatre dispunha de documentos diversos organizados em 
pastas. Muitos dos documentos não apresentavam no corpo de sua mensagem,  registros de datas, 
mas por encontrarem-se em pastas datadas, supõe-se que se referem ao período no qual estavam 
datadas as pastas que o abrigavam.  
52 Global News, edição de número 05, datado de 19/03/1996. 
53 Agenda de contatos (tradução nossa). 
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possível observar, já no início, que havia um pensamento de marketing balizando as 

ações estratégicas da organização. 

As portas estavam abertas para novos voluntários, bem como para 

companhias de teatro que desejassem apresentar seus trabalhos no prédio em 

obras, de modo a movimentar o espaço e já torná-lo parte da comunidade. 

Pensando nas companhias, o teatro iniciou uma relação de parceria com agências 

de táxis e carros de aluguel, que pudessem garantir a volta para casa dos atores 

que estivessem ensaiando no local. O SGT foi construído por muitas pessoas e 

sabia que dependia de tantas outras para a sua manutenção e por isso não se 

eximia de cuidar delas com absoluta prioridade. 

No ano de 1996, com o teatro em fase de finalização, foi encomendada uma 

pesquisa com o público frequentador do espaço, ainda provisório. A pesquisa 

pretendia conhecer um pouco mais das expectativas e impressões das pessoas no 

intuito de aprimorar os benefícios oferecidos quando da finalização das obras do 

teatro. A pesquisa indicou a necessidade de incrementar as opções de lanchonetes 

e restaurantes disponíveis no teatro que pudessem atender ao público frequentador 

da casa. Um restaurante no mezanino, um restaurante no primeiro andar e um café-

bar no piso térreo foram instalados. Providências foram tomadas em relação à 

acessibilidade de portadores de necessidades especiais, com a instalação de 

rampas, acessos especiais e aquisição de cadeiras de rodas. Os anos de 1990 

vieram como definitivos para a consolidação do tão sonhado projeto. Não mais 

exclusivo de Wanamaker, mas distribuído por uma legião de fiéis seguidores, 

imbuídos da missão de torná-lo realidade. 

 

 

 
Figura 03- Sam Wanamaker. Foto: Acervo SGT 
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A década de 1990, porém, também trouxe dissabores. Portador de câncer de 

próstata, Wanamaker veio a falecer no dia 18 de dezembro de 1993, aos 71 anos de 

idade. A doença veio muito rápido e de forma agressiva (DAY, 1993), o que não o 

impediu de estar a todo vapor nos seus últimos anos de vida, pois, àquela altura, o 

que ele menos dispunha era tempo. Para Barry Day, dizer que Wanamaker nunca 

viveu para ver seu sonho realizado não era uma verdade absoluta (DAY, 1993, 

p.281). Em abril de 1993, foi apresentado um espetáculo com um grupo de atores 

alemães no palco ainda provisório do Shakespeare´s Globe Theatre. Mesmo não 

havendo nenhuma linha de texto shakespeariano, Wanamaker já poderia ver ali o 

esboço de um sonho duramente perseguido e a certeza de que nada daquilo teria 

sido em vão. Em julho, Wanamaker recebeu um prêmio pela sua contribuição às 

relações entre Inglaterra e Estados Unidos. Quando perguntado onde queria receber 

o prêmio, se na Europa ou América, ele respondeu que gostaria de recebê-lo em 

Londres, terra na qual realizou seus trabalhos, mas a festa deveria ser nos Estados 

Unidos, local onde poderia angariar mais dinheiro para o teatro (DAY, 1997). Seu 

legado permaneceria por muitos anos e ainda hoje seu espírito empreendedor 

motiva os que ficaram para dar continuidade à sua missão.  
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4 SHAKESPEARE’S GLOBE: O FILHO DO BARDO 
 
 

“Ajusta o gesto à palavra, a palavra ao gesto, com o 
cuidado de não perder a simplicidade natural. Pois tudo 
que é forçado deturpa o intuito da representação, cuja 
finalidade, em sua origem e agora, era, e é, exibir um 
espelho à natureza; mostrar à virtude sua própria 
expressão; ao ridículo sua própria imagem e a cada 
época e geração sua forma e efígie.”  

 
William Shakespeare (Hamlet, Ato III Cena II) 

 
 
4.1 O TERCEIRO GLOBE 

  
 

No dia 12 de junho de 1997, quatro anos após a morte de Sam Wamanaker, o 

Globe Theatre, finamente erguido, abre suas portas para o grande público. Naquele 

ano a organização realizou 149 apresentações de teatro, atingindo 87% da 

capacidade de público e 83% da capacidade de renda da bilheteria.  Além do Globe 

Theatre, o complexo, agora chamado de Shakespeare’s Globe, gerido pela 

Shakespeare Globe Trust (SGT), também conta o Sam Wanamaker Playhouse, 

inaugurado em janeiro de 2014. Assim como o Globe Theatre, que os gestores do 

SGT chamam de “Best Guess”, ou melhor palpite do que poderia ter sido o teatro 

Globe construído em 1599, o Sam Wanamaker Playhouse trata-se da melhor 

aproximação do que se imagina dos teatros cobertos da Inglaterra dos séculos XVI e 

XVII, a partir do material disponível para pesquisa. Com capacidade para 340 

pessoas, a casa anexa ao Globe Theatre, iluminada por meio de velas, apresenta 

espetáculos clássicos de teatro e música, que contenham, principalmente, 

referências ao período dos séculos supracitados.  

O SGT, agora um complexo de educação, memória, arte e entretenimento, 

conta com 120 funcionários, cerca de 80 prestadores de serviços temporários e 400 

voluntários cadastrados54. A execução das operações da trust fica a cargo do diretor 

executivo. Logo abaixo dele estão o assistente executivo e o diretor de experiências 

do visitante, este responsável por gerir todos os aspectos que envolvem o público e 

sua relação com o SGT e ao qual uma boa parte dos setores do teatro devem 

responder.  
                                                             
54Informação obtida através de entrevista com Jo Matthews, diretora do departamento de Trust and 
Foundation, ligado à diretoria de desenvolvimento da organização. 
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Figura 04- Organograma SGT 
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O complexo recebeu em 2014 aproximadamente 762 mil pessoas55 e 

arrecadou56 £2,538 mil. Este valor equivale a R$131.082.421 de acordo com a 

cotação oficial do Banco Central em 02 de outubro de 201557. Deste montante, 

£16,035 mil refere-se à receita gerada através das relações comerciais da bilheteria 

do teatro, das exposições e projetos educacionais, que correspondem a 74% do total 

arrecadado pela instituição em 2014.  

Além dos teatros, o complexo conta com dois cafés, dois bares, um 

restaurante, uma loja de suvenires, um museu para exposições temporárias e 

permanentes, um centro educacional, uma biblioteca, escritórios e salas de ensaio 

distribuídos em dois andares do edifício.  

 

         

         
Figura 05- Vista parcial da fachada do complexo Shakespeare’s Globe, 02 de abril de 2015  

Foto: Bianca Araújo 

                                                             
55 Informação extraída do Relatório anual de contas e atividades referente ao ano de 2014, resultado 
da soma de 368.000 pessoas que assistiram a peças no Globe, mais 36.000 pessoas que assistiram 
a peças no Sam Wanamaker Playhouse e 358.330 pessoas que frequentaram as exposições no 
Shakespeare´s Globe no ano de 2014.  
56 Ano fiscal entre 01 de novembro de 2013 e 31 de outubro de 2014. Informação extraída do 
Relatório anual de contas e atividades referente ao ano de 2014. Os relatórios foram acessados 
durante a pesquisa de campo, no acervo do Shakespeare´s Globe. 
57 Para este cálculo foram desprezadas as taxas de inflação decorrentes do período. Informação 
disponível em: http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp. Acesso em 02 de outubro de 
2015.  
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Há três linhas de ação no complexo Shakespeare´s Globe: Teatro, Educação 

e Exposições58. O Teatro corresponde às ações artísticas produzidas e/ou recebidas 

pelo Globe Theatre e pelo recém-inaugurado Sam Wanamaker Playhouse. O braço 

educacional corresponde ao departamento de pesquisa e educação da instituição, 

viabilizando, por intermédio de aulas, leituras, oficinas, parcerias com escolas e 

universidades, o estudo do teatro elisabetano. Fundada em 1989, a Globe Education 

atendeu de setembro de 2013 a outubro de 2014 cerca de 93 mil estudantes entre 

06 e 18 anos, residentes do Reino Unido e de fora do país59. O Globe Exhibition 

refere-se à preservação da memória do teatro elisabetano, ocupa-se de promover 

exposições fixas e temporárias sobre este período histórico. Entre 2013 e 2014, 

358.330 pessoas visitaram as exposições no Shakespeare´s Globe, gerando para o 

complexo uma receita de £2,823 mil.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

                                    Figura 06- Os três braços do SGT 

 

 

                                                             
58 Theatre, Educational e Exhibition (tradução nossa). 
59 Informação extraída do Relatório de contas e atividades referente ao ano de 2013 e 2014. 
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Da receita total arrecadada entre 2013 e 2014, 91% teve sua origem nos 

negócios da instituição (bilheteria do teatro, exposições, vendas da loja de 

souvenires). Patrocínios privados e doações correspondem a 9%. Não há injeção de 

recursos públicos no teatro desde o aporte do Arts Council60, através da Loteria 

Nacional, para a colaboração na construção do complexo em 1994/1995.  

 

    

4.2 EDUCAÇÃO 

 

 
Desde os anos 1970, quando Wanamaker ainda rabiscava o projeto de 

reconstrução do Globe, era possível compreender o papel da educação em todo o 

projeto. Em agosto de 1971, aconteceu em Vancouver a Primeira Conferência 

Internacional sobre Shakespeare. Convidado do evento, Wanamaker pôde não 

somente apresentar seus planos, como também fortalecer seus laços com 

estudiosos e acadêmicos interessados em promover estudos e pesquisas acerca do 

período elisabetano, ampliando o conceito do projeto para o âmbito educacional. 

Para muito além do acesso aos espetáculos e fruição artística, o empreendimento 

teria a missão de colaborar com os estudos, pesquisas, discussões, acerca do teatro 

produzido nos séculos XVI e XVII, conforme aponta Day: 

 
 
Enquanto a reconstrução do teatro foi a ideia que atraiu as 
manchetes dos noticiários, o lado educacional do projeto era 
considerado por muitas pessoas, tão importante quanto o teatro. A 
essência do sonho era que a multidão que se dirigisse ao novo teatro 
do Bankside, não estivesse limitada a novos frequentadores de teatro 
elisabetano, apenas, mas também estudantes de todo o mundo que 
viessem estudar sobre este homem único que havia sido o 
responsável por tais espetáculos. (DAY, 1997, p.91) 
 

 

 

 

 

                                                             
60Entidade vinculada ao departamento de cultura, mídia e esporte da Grã Bretanha, que investe, 
fomenta, promove e estimula as artes no intuito de contribuir com a qualidade de vida das pessoas. 
Maiores informações em http://www.artscouncil.org.uk. 
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A união da arte e da educação traria ao projeto credibilidade, continuidade e, 

viabilidade. Ainda no projeto de captação, Stephen Perry, então consultor de 

marketing da organização, recomenda: “Meu argumento é que Londres tem muitos 

teatros, e financiadores estão mais atraídos a propósitos educacionais”61. 

 Atento ao que estava ao seu redor, Wanamaker, no final da década de 1990, 

convidou o jovem Patrick Spottiswoode para integrar a organização e posteriormente 

chefiar o primeiro departamento em funcionamento da SGT, o Globe Education. Em 

2014, Spottiswoode completou 30 anos de serviços prestados à organização, cujos 

resultados podem ser reconhecidos nesta afirmação: 
 
 
A simbiose entre o Globe Theatre e o Globe Educational poderia 
facilmente se perder se o teatro fosse aplicado de forma 
convencional. Mas não é. Nenhum outro teatro está tão intimamente 
casado ao alvo da educação e dos propósitos da pesquisa 
acadêmica e análise62. 

 

 

É possível afirmar que o departamento educacional corresponde ao coração 

do empreendimento e da missão do Shakespeare´s Globe. Segundo o relatório 

correspondente aos anos de 2012–201363, a entidade existe para promover e 

melhorar o entendimento e apreciação da arte dramática, principalmente, da arte 

produzida por Skakespeare e por seus contemporâneos. Ainda segundo o relatório 

de contas e atividades do período de 2012-2013, uma das estratégias utilizadas pela 

instituição, a fim de atingir o alvo pretendido, foi a oferta de ampla gama de 

programas educacionais, seja no edifício, seja online ou até mesmo na comunidade 

em que estão sediados. O Globe Education pretendia, desde a sua fundação, criar 

um programa de aulas, oficinas, workshops, leituras para jovens de todas as idades, 

visando garantir o estudo, pesquisa e preservação do teatro elisabetano. Este 

departamento procura atingir alunos de todas as idades, desde o ensino 

fundamental, o ensino médio, a graduação e a pós-graduação, de modo a tornar o 

programa amplo e irrestrito a todos os jovens alunos que o desejem. 

 
                                                             
61	   Informação coletada em carta de Stephen Perry enviada para Michael Perry e Alec Mcgivan. 
Datada de 08 de outubro de 1990 e recebida em 10 de outubro de 1990.  
62 Disponível no Relatório anual de contas e atividades de 1997.  
63 Refere-se ao relatório anual de atividades da SGT. O relatório contempla o período de 01 de 
setembro de 2012 a 31 de outubro do ano seguinte, que equivale ao período contábil utilizado por 
muitas trusts e empregado em todos os relatórios anuais do SGT 
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Figura 07 - Registro dos Projetos educacionais. Foto: Acervo Shakespeare’s Globe. 

 
 
4.2.1 Os projetos educacionais  

 

 

Atualmente o Globe Education contempla quatro áreas principais: 

Aprendizado, Eventos, Cursos e Pesquisa e Digital64. A área de Aprendizado está 

focada nas atividades voltadas para jovens e alunos de escolas primárias e 

secundárias. Os Eventos atendem ao público geral, enquanto o departamento de 

Cursos e Pesquisa visa atender a alunos de graduação e pós-graduação, bem como 

acadêmicos e pesquisadores. Já o Departamento Digital se ocupa em viabilizar 

cursos, material de pesquisa e demais informações na rede virtual, ampliando, desta 

forma, o acesso ao material produzido. Também é possível acessar a biblioteca e o 

arquivo do teatro que conta com acervo bibliográfico, documental, fotográfico e 

audiovisual, com material sobre o teatro, produções artísticas da casa, documentos 

administrativos, bibliografia sobre Shakespeare e sua obra e demais assuntos 

relacionados ao tema sobre o qual o Globe se debruça. O ano de 2015 se iniciou 

com uma forte campanha de captação de recursos para a reforma da biblioteca e 

arquivo. Esta reforma está orçada em £30 mil, segundo Jo Matthews65, responsável 

pelo setor de Trust and Founders,	  ligado à diretoria de desenvolvimento do teatro. 

                                                             
64 Learning, Events, Courses e Research and Digital (Tradução nossa). 
65 Através de e-mail enviado em 26 de junho de 2015. 
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Dos projetos desenvolvidos pela área de aprendizado do núcleo  educacional 

do Globe, destaca-se o Playing Shakespeare With Deutsche Bank66. O projeto, 

iniciado em 2006 e patrocinado pelo banco alemão, desde então pretende apoiar o 

ensino de inglês nas escolas londrinas, através da apresentação de espetáculos 

exclusivamente preparados para este programa. O projeto apoia-se numa demanda 

gerada pelo governo britânico que, através do currículo nacional67, determina 

programas de estudo e conteúdo a ser aplicado em todas as escolas mantidas pela 

rede pública de ensino.   

Aproveitando esta oportunidade, o Globe Education elaborou um projeto 

capaz de diminuir a distância entre os textos de Shakespeare e os jovens alunos 

londrinos a partir de acesso a peças que são, por sua vez, uma versão de clássicos 

da literatura shakespearianas. Tome-se como exemplo a versão de Othello, 

montada especialmente para o ano de 201568. A encenação aborda o perigo de se 

considerar rumores sem a apuração dos fatos. Tema de absoluta relevância em 

momentos de redes sociais, nas quais as informações são repassadas à velocidade 

de um clique. Assuntos atuais retratados através dos clássicos são, segundo o 

Deutsche Bank69, uma oportuna porta de entrada para o acesso às artes em geral.  

As apresentações do projeto Playing Shakespeare, assim como algumas 

outras atividades do programa educacional acontecem no palco principal do Globe 

Theatre, durante o inverno. O teatro, fechado de outubro a março para as 

apresentações abertas ao público, retoma suas atividades educacionais, colocando, 

assim, os jovens aprendizes em contato com toda a estrutura única da réplica do 

teatro elisabetano. Neste momento, os jovens podem explorar as possibilidades do 

palco, projeção de voz, uso do figurino e demais experimentos práticos possíveis 

quando em contato com aquela arquitetura. Não somente as apresentações do 

programa Playing Shakespeare, como também resultados de oficinas e aulas 

ministradas pelos educadores do projeto acontecem no espaço, garantindo a 

movimentação e máxima utilização possível do edifício teatral. Esta dinâmica 

corrobora o conceito defendido por Wanamaker, que consistia na maior utilização 

                                                             
66 Encenando Shakespeare com o Banco Deutsche (tradução nossa.). 
67 National Curriculum (tradução nossa). 
68 Maiores informações em: http://www.playingshakespeare.org. Acesso em 03 de outubro de 2015. 
69 Disponível em: https://www.db.com/cr/en/concrete-playing-shakespeare.htm. Acesso em 01 de 
outubro de 2015. 
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possível do edifício teatral, tornando o espaço produtivo, preenchendo as horas 

obsoletas com atividades rentáveis. 

O projeto também conta com um website (www.playingshakespeare.org), que 

oferece conteúdo interativo no intuito de facilitar o acesso à informação, como, por 

exemplo, a possibilidade de compreender a linguagem utilizada na época de 

Shakespeare através de sinônimos indicados pelo portal.  

Em 2007, o projeto apresentou uma versão da peça Muito Barulho por Nada, 

atingindo 10 mil alunos de escolas londrinas. Em 2009, foi a vez de Macbeth ser 

apresentado a um público de 14 mil jovens que tiveram acesso a ingressos gratuitos 

para a peça, sendo que 57% das escolas públicas de Londres participaram do 

projeto. Já em 2012, foi apresentada uma versão de Sonho de uma Noite de Verão. 

Neste ano, também houve a distribuição gratuita de ingressos para 14 mil alunos de 

escolas públicas londrinas. Dentre estes alunos, cerca de 79% nunca assistiram a 

uma peça de Shakespeare antes e 57% nunca tinham visto uma peça de teatro 

anteriormente70. 

 

 

 
Figura 08 - Registro dos Projetos educacionais. Foto: Acervo Shakespeare’s Globe 

                                                             
70 Informação extraída do relatório anual de contas e atividades dos anos de 2011 e 2012. 
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Estes dados, resultados e motivações chamam a atenção para uma ação de 

formação de plateia que, embora primariamente associada à educação, influenciam 

também nas estratégias de captação de novos públicos. Shakespeare pode parecer 

inacessível àqueles que não estejam familiarizados com a sua linguagem e contexto 

histórico. O vocabulário utilizado nos textos das peças pode soar estranho mesmo 

para aqueles que têm o inglês como idioma materno. Este é um fato que pode 

comprometer a decisão de assistir ou não a um espetáculo oferecido pelo Globe 

Theatre, para uma determinada fatia de mercado. Para Joanne Scheff: 
 
 
Um dos temores mais frequentes para aqueles que avaliam a 
possibilidade de atender ou não a um evento artístico está no risco 
de não entender o que está sendo apresentado, aplaudir no 
momento errado, ficar entediado ou aborrecido com a apresentação 
[...] (2007, p.91). 
 

 

O Globe entendeu fazer-se mais do que necessária a construção de pontes 

entre a plateia e o teatro. E não estamos aqui falando da Southwark Bridge, 

inaugurada em 1921, ponte que liga o Bankside71 ao outro lado do Rio Tâmisa72. 

Mas sim da construção de pontes que pudessem aproximar o teatro de um público 

ainda desconhecido, ainda em formação, embora de grande potencial de fruição e 

consumo.  

Para Hill, O’Sullivan e O’Sullivan (2003), a educação está diretamente ligada 

à frequência e fruição artística. Segundo os autores o tempo de permanência na 

escola influencia diretamente na pré-disposição de um indivíduo a frequentar 

atividades culturais. Uma pesquisa desenvolvida entre 2000 e 2001, pela BMRB 

ltd73, indicou que 75% daqueles que mantiveram sua educação formal até ou após 

os 19 anos frequentam atividades artísticas superando a frequência de 52,6% 

daqueles que estudaram até os 18 anos e dos 34,1% daqueles que interromperam 

os estudos antes ou até os 16 anos. Kotler e Scheff (1997) corroboram do mesmo 

pensamento e acreditam que quanto maior a educação, melhor a participação do 

                                                             
71 Bairro de Londres, no qual está situado o Globe Theatre. O Bankside faz parte do conselho de 
Southwark. 
72 Rio Tâmisa, localizado na região Sul da Inglaterra, é o segundo maior e mais famoso rio inglês. 
73 British Market Research Bureau Limited, agência de pesquisas sociais britânica, que atua desde 
1933. Maiores informações em http://www.tns-bmrb.co.uk/about-us. Acesso em 23 de janeiro de 
2016. 
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indivíduo nas atividades artísticas. Para os autores, a educação é a chave para 

tornar a arte significativa, importante e necessária. 

Ocorre que a educação artística nas escolas parece ser ainda insuficiente 

para garantir a formação de um público consumidor de arte. As organizações 

artísticas passam a absorver, portanto, também esta tarefa. Segundo Ferano: 
 
 
Dez anos atrás eu poderia dizer que não é responsabilidade das 
organizações artísticas demandas de cunho educacional. Mas a 
realidade é que o sistema educacional não está garantindo sequer a 
educação artística essencial e alguém terá de encarar este desafio. 
(FARANO apud KOTLER; SCHEFF, 1997, p.518) 

 
 

Além do projeto Playing Shakespeare with Deutsche Bank, o Globe Education 

desenvolve outras atividades de formação. Há o Lively Action74, projeto que recebe 

jovens para workshops de um ou dois turnos no Globe Theatre. Em 2006, 75 mil 

jovens britânicos e mais 10 mil jovens vindos da Alemanha participaram das 

atividades. Em 2008, o número de alemães subiu para 15 mil e, em 2014, o projeto 

atendeu 93 mil alunos beneficiados entre 06 e 18 anos, vindos da Inglaterra e de 

outros países.  

Outro projeto merece atenção, o Our Theatre75. Alunos de escolas primárias e 

secundárias da região de SouthWark apresentam suas versões de peças de 

Shakespeare no palco do Globe Theatre. Em 2005, foi apresentada a versão de 

Como Gostais. No ano de 2006, 400 alunos puderam apresentar suas versões de O 

Mercador de Veneza. Em 2008, foi Rei Lear  o texto revisitado. Em 2009, foi a vez 

de Sonho de uma Noite de Verão, que envolveu 450 alunos de escolas primárias e 

secundárias da região de Southwark e, em 2014, para celebrar o 18º ano do projeto, 

a peça Como Gostais volta a ser encenada pelos jovens alunos londrinos.   

A área Digital do Departamento de Educação desenvolveu, no ano de 2014, o 

projeto Exploring Shakespeare76 que viabiliza acesso ao teatro e a algumas peças 

de Shakespeare através de uma plataforma digital. Em 2014, o Globe Education 

contou com o suporte do Sam Wanmaker Playhouse que, já inaugurado àquela 

altura, pode receber um novo programa de contação de histórias, atendendo a 300 

                                                             
74 Ação ao vivo (tradução nossa). 
75 Nosso teatro (tradução nossa). 
76 Explorando Shakespeare (tradução nossa). 



82	  
	  

crianças de cinco a dez anos, três cursos de verão para adolescentes e uma série 

de cursos oferecidos para professores oriundos dos mais diversos países77. 

Segundo relatório anual de 2009, foi observado que 80% das reservas para 

participação nos projetos educacionais do Shakespeare´s Globe eram 

reincidentes78. Em 2014, o Globe Education registrou 93 mil participantes de oficinas 

e workshops; 15.500 ingressos gratuitos para 166 escolas londrinas; 3 mil pessoas 

beneficiadas com as  leituras dramáticas; mais de 12 mil pessoas participaram dos 

eventos públicos, cursos oferecidos para mais de 1,3 mil alunos de graduação e 

pós-graduação.  

Há cursos oferecidos gratuitamente, alguns patrocinados e outros pagos, 

como, por exemplo, o workshop oferecido para grupos. São 90 minutos de atividade, 

nos quais os alunos podem ter contato com peças de Shakespeare, analisar textos 

ou imagens com grau de complexidade que varia de acordo com o nível das turmas. 

Estes workshops custam £9 por aluno e o SGT tem a capacidade de receber até 

quatro turmas de 30 alunos concomitantemente, o que lhe permite a geração de 

uma receita bruta de até £1,08 mil numa jornada de 90 minutos.   

O Shakespeare’s Globe contrata os professores e oficineiros a partir dos 

projetos em desenvolvimento. No ano de 2014, mais de 100 professores 

participaram do projeto, segundo o relatório de atividades daquele ano. A receita 

gerada por este braço do Globe, segundo os relatórios de atividades dos anos de 

1998 a 2002, corresponde a uma média de 7% da receita total da organização. Para 

os anos seguintes, não dispomos de informações detalhadas sobre essa receita 

individualmente, o que nos daria maiores esclarecimentos a respeito do seu papel 

na sustentabilidade do empreendimento.  

Também não encontramos estudos que indicassem de que modo as 

atividades de formação de plateia impactam na frequência de público às obras 

artísticas produzidas pelo teatro. Conforme mencionado anteriormente, o Globe 

Education corresponde a um setor da organização que junto ao da Exposição e do 

Teatro compõem as áreas de ação do Shakespeare´s Globe. Não se sabe, por 

exemplo, qual o percentual de público das apresentações comerciais do Globe 

oriundo das ações educacionais79 e de que modo a ação educacional do teatro 
                                                             
77 Informação extraída do relatório anual de contas e atividades referente ao ano fiscal de 2014. 
78 Relatório anual de contas e atividades referente ao ano fiscal 2009 / 2010.  
79Informação obtida em entrevista concedida de Chris Adams, gerente de Marketing do 
Shakespeare´s Globe, no dia 18 de março de 2015, à autora desta dissertação, ao ser perguntado 
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colabora efetivamente na formação da plateia consumidora dos espetáculos da casa 

ou de teatros vizinhos.  

 
 
4.3 EXPOSIÇÃO  

 

 

 
Figura 09 - Área interna do museu. Foto: acervo Shakespeare’s Globe  

 

 

Pode-se dizer que o Globe Exhibition ou Exposição é um braço que fica entre 

a ação educacional e a ação comercial do Shakespeare´s Globe. Envolve a 

educação à medida que se ocupa da preservação e estudo da cultura elisabetana. É 

possível, por meio das exposições temporárias e permanentes, ter acesso a 

fotografias, desenhos, figurinos, artefatos em geral que dizem respeito à época de 

Shakespeare e de seus contemporâneos. Fatos históricos somados a curiosidades 

do fazer teatral, condicionados, por sua vez, à limitação tecnológica imposta na 

época, instigam não somente estudiosos e acadêmicos, como também o público 

geral que colabora com a receita do Globe, via ingressos comercializados, que dão 

acesso ao museu. Além das exposições é possível fazer uma visita guiada ao 

                                                                                                                                                                                              
sobre a existência de alguma pesquisa que indicasse o resultado das ações educacionais na 
formação e plateia do Globe Theatre, respondeu que nada havia sido pesquisado, com este objetivo.  
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interior do teatro, na qual o público conhece um pouco da história da construção do 

edifício e curiosidades sobre Shakespeare e Wanamaker. Segundo Chris Adams, 

este braço atende majoritariamente a um público de turismo. Ingressos (oferecidos a 

£13 para o público geral e £1180 para estudantes) são facilmente vendidos a turistas 

ingleses e estrangeiros interessados em explorar o universo Shakespeariano. 

Segundo uma pesquisa de mercado, à qual tivemos acesso, realizada em 2000, 

36% dos visitantes das exposições naquele ano eram procedentes da França, 

Alemanha e Estados Unidos.  

Em 1994, com o teatro ainda em construção, a organização já comercializava 

ingressos para aqueles que desejassem conhecer o canteiro de obras, além de 

oferecer acesso a uma miniexposição improvisada sobre o período elisabetano. A 

primeira visita guiada aconteceu no dia 25 de julho de 199481. No primeiro mês, 

cerca de 204 pessoas pagaram para acessar o teatro82. Em 1996, o departamento 

de Exibição foi oficialmente inaugurado e, em 1997, as visitas guiadas, somadas 

àquelas feitas às exposições, atingiram um público 160 mil pagantes, gerando à 

organização uma receita de £943.614 e um lucro de cerca de 30%83. Naquele 

momento, os gestores do Globe perceberam o potencial do braço da Exibição que,  

segundo o relatório anual de 1997, poderia tornar-se a chave para a autossuficiência 

financeira do centro, gerando um lucro que poderia, por sua vez, ser aplicado em 

outras atividades não tão lucrativas84.   

Em 2000, quando foi instalada a primeira e única exposição permanente 

dedicada às condições nas quais as peças de Shakespeare foram escritas e 

encenadas, o público atingido girava em torno de 300 mil pessoas, gerando uma 

receita de aproximadamente £2.691.71285, o que equivale, em reais, a 

R$14.277.37886. Em 2005, o público das exposições foi de 261 mil pessoas, ao 

mesmo tempo que, em 2013, o número de visitantes já passava da casa dos 352 mil 

ao ano. O casamento entre arte, educação e turismo proposto pelos gestores do 

                                                             
80 Valores aplicados durante o inverno europeu de 2014/2015. 
81 Global News, edição de Julho de 1994. 
82 House News, issue nº 01, publicado pelo Shakespeare´s Globe em 22 de abril de 1994. 
83 Informações extraídas do Relatório anual de contas e atividades referente ao ano de 1997. Receita 
gerada: £943.614; despesas £658.518. 
84 Extraído do Relatório anual de contas e atividades referente ao ano 1997. 
85 Extraído do Relatório anual de contas e atividades referente ao ano 2000. 
86 Cotação em 31/07/2015 obtida através do Banco Central. Disponível em: 
http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp.  
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Globe, portanto, parece ter sido bem sucedido. Isso não significa, porém, que 

dificuldades e obstáculos inexistiram.  

O seguimento das Exposições possui uma peculiaridade interessante, uma 

vez que, diretamente relacionado ao turismo, apresenta uma forte relação com o 

ambiente exterior ou ambiente externo da organização, sendo, portanto, influenciado 

por ele. Para De Rose (2002), o microambiente engloba os públicos consumidores 

(turistas) reais e potenciais bem como empresas parcerias que direta ou 

indiretamente formam o trade turístico87. Já o macroambiente externo, está 

relacionado a um conceito mais amplo, de ações externas à organização. Sua 

principal característica está no fato de que, ao contrário do microambiente, “em 

relação às forças que atuam no macroambiente a organização turística não tem 

condições de alterar ou agir sobre ele” (DE ROSE, 2002, p.22), portanto, contempla 

diversos ambientes externos como, por exemplo: o natural (a natureza e suas 

variações, reflexo da ação do homem sobre ela e demais influências que esta pode 

exercer, como clima, chuvas, terremotos e demais acidentes naturais); o 

demográfico (população e suas características); político e legislativo, econômico, 

social, cultural.  

A equipe do Globe Theatre teve, então, de lidar com seu macroambiente e 

todas as suas imposições quando da gestão do seguimento turístico da organização, 

este mais impactado com as forças externas. Um exemplo nos é dado pelo relatório 

anual de 2000 que destaca a influência externa nos resultados internos obtidos 

naquele ano: “O impacto da febre aftosa, as inundações, a crise do petróleo, 

acidentes ferroviários e uma infraestrutura de transportes cariado foi um golpe para 

a renda que havia sido prevista, inicialmente no orçamento do programa”88. 

Os anos 2000 viriam com a promessa de futuro para o novo milênio, mas com 

ele também vieram outras mazelas que marcariam para sempre a história do mundo 

ocidental. Além das dificuldades descritas acima, que se referem aos primeiros 

meses de 2000, no dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu, incrédulo, ao 

atentado aos Estados Unidos, que resultou na morte de 2.977 pessoas em Nova 

Iorque, Washington DC e Pensilvânia, naquele que foi o pior ataque terrorista da 

                                                             
87 Conjunto de equipamentos e estrutura que compõe o turismo e seus produtos. 
88 Extraído do Relatório anual de contas e atividades referente ao ano de 2000, página 07, assinado 
por David Marshall, diretor do Globe Exhibition na época. 
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história daquele país89.  Os Estados Unidos perderam 35% da sua fatia de mercado 

no turismo90 e outros países, impactados pelo ataque sofrido ao gigante da 

economia mundial, da mesma forma, sentiram as consequências da tragédia. 

O número de visitantes às exposições do Shakespeare´s Globe, em 2002, 

teve uma redução de 14% em relação ao ano anterior91, antes dos ataques.  Com 

isso, a receita gerada pelo departamento também sofreu perdas que 

comprometeram o montante arrecadado pela instituição. Com base no relatório, 

após os ataques de 2001 houve uma crescente dificuldade de captação de recursos 

junto aos patrocinadores que, pressionados pela queda no mercado de ações, 

contingenciamentos, demissões e todos os demais traumas causados pelos 

acontecimentos de 11 de setembro, reduziram suas possibilidades de apoios e 

patrocínios a entidades de caridade ou sem fins lucrativos92. 

A retração do mercado obrigou os gestores do Globe a repensarem suas 

estratégias de venda, captação de público e de receita.  A primeira medida adotada 

foi a redução dos custos de operacionalização do departamento. Esperava-se, com 

isso, manter minimamente a margem de lucro obtida através da venda dos ingressos 

das exposições. Foi repensada também a estratégia de comercialização destes 

ingressos que antes, majoritariamente, eram comercializados individualmente, com 

foco no cliente que ia buscar os serviços diretamente no teatro. O serviço passou a 

ser também disponibilizado através de empresas parceiras, ampliando, desta forma, 

a fatia de mercado, na tentativa de atingir outros potenciais clientes. Dessa maneira, 

clientes das empresas de trem (Virgin Trains), ferryboat e lojas de departamento 

(Marks and Spencer) poderiam adquirir ingressos com desconto. Também era 

incentivada a venda através de agências de turismo, visto que as tarifas praticadas 

para venda balcão93 tiveram seus valores elevados, ao tempo em que tarifas para 

operadores e agentes de turismo tiveram seus valores congelados. Esta medida, 

                                                             
89 Disponível em: Jornal CNN online http://edition.cnn.com/2013/07/27/us/september-11-anniversary-
fast-facts. 
90 Travel Industry Association of America (TIA) - é uma associação sem fins lucrativos com sede em 
Washington DC que representa os interesses da indústria de turismo dos EUA. E esta associação 
que afirmou que os EUA perderam 35% da sua fatia de mercado... 
91 No ano de 2001, o total de público visitante das exposições foi de 287 mil ao tempo que o ano de 
2002 recebeu 246.000. Fonte: Annual review, 2002. 
92 Fonte: Relatório anual de contas e atividades referente ao ano, 2002. 
93 Vendas efetuadas diretamente ao público, diferente de venda de ingressos comercializados através 
de terceiros, como agentes e operadores de turismo. 
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somada ao advento da gratuidade ao acesso para museus nacionais94, incentivou 

agências de turismo a incluírem as exposições do Globe em seus pacotes turísticos, 

ampliando o leque de produtos e gerando receita a partir dele também para outros 

empreendimentos.    

Os anos seguintes foram de reconstrução. Para David Marshall, diretor do 

departamento de Exposição do Globe, ficou óbvio que a confiança no turismo em 

curto prazo estaria seriamente abalada, após os ataques.95 A reconstrução, portanto, 

não se daria imediatamente. Ter paciência e inteligência era necessário para lidar 

com tais consequências. Para tornar a situação ainda mais dramática, no dia 07 de 

julho de 2005, quando o mundo parecia começar a refazer seu luto, Londres é alvo 

do pior ataque terrorista ocorrido na história da cidade. Quatro explosões 

orquestradas em menos de uma hora atingiram pontos do sistema de transporte 

público da capital, matando 52 pessoas e trazendo o gosto amargo do pânico e 

terror à cidade que, até os dias atuais, demonstra não ter superado o trauma vivido 

na ocasião. Como consequência deste atentado, a frequência de público foi bastante 

reduzida, impactando, portanto, nos recebíveis da organização. Uma sensação de 

déjà vu tomava conta dos gestores do Globe que, mais uma vez, tiveram de lidar 

com as forças terríveis do macroambiente em conflito: 
 
 
Foi realmente um grande desafio, já que a maior parte da nossa 
receita é oriunda do público que frequenta o teatro e as exposições. 
O número de visitantes caiu drasticamente durante o ano, como um 
resultado direto dos incidentes terroristas vivenciados por Londres 
em julho, além da desaceleração geral do turismo (ROGER PERRY, 
presidente da organização, p.1)96. 
 

 

O macroambiente, todavia, não fornece apenas más notícias. Ele também 

pode influenciar positivamente e cabe ao gestor saber aproveitar as oportunidades 

oferecidas. Assim foi em 2012, por exemplo, quando Londres sediou as Olimpíadas, 

que por seu turno colaborou com a geração de um público de 352 mil pessoas, 50 

mil a mais que em 2013, superando em 94 mil, o público atingido no ano de 2005. 

 

                                                             
94 Segundo relatório anual do ano de 2001. Não há informação de quando ocorre este advento. 
Sugere-se que tenha sido a partir dos anos 2000. 
95 Extraído do relatório anual de contas e atividades do ano de 2001. 
96 Extraído do relatório anual de contas e atividades referente ao ano de 2015. 
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4.4 TEATRO 

 

4.4.1 O Globe  
 

Com capacidade entre 1,5 e 1,7 mil pessoas97 o Globe Theatre corresponde 

ao primeiro e principal teatro do complexo Shakespeare’s Globe. No ano de 2014, 

368 mil pessoas assistiram 280 apresentações no Globe Theatre, que contou com 

271 atores, 177 músicos e 98 técnicos98. As apresentações no Globe acontecem no 

período mais quente da Europa, de abril a outubro, já durante no inverno, nas 

épocas mais frias, o teatro fica reservado para as atividades educacionais. Isso 

ocorre porque o espaço é aberto, construído com gesso, madeira e palha, não 

possui telhado coberto, tampouco sistema de aquecimento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 10- Desenho externo do Globe Theatre. Imagem: Acervo Globe 

 

 

Da mesma forma, não há uma companhia fixa de atores. Os artistas são 

contratados por temporada, e vários diretores colaboram assinando as encenações 

dos espetáculos produzidos pela organização. Há um diretor artístico que, além de 

dirigir alguns espetáculos, também está incumbido da programação da casa. Em 

1997, Mark Rylance assumiu a direção artística e, em 2005, Dominic Dromgoole 

assume a cadeira permanecendo até 2015 e, em 2016, Emma Rice. Em 1998, 

Rylance junto com Jenny Tiramany, designer residente na ocasião, foram 

                                                             
97 A variação se dá devido às possíveis oscilações da disposição do palco, que podem interferir na 
capacidade do teatro.  
98 Relatório anual de contas e atividades 2014. 
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responsáveis pela criação de um guarda-roupa que reconstruía figurinos dos séculos 

XVI e XVII utilizados nos espetáculos.  

Entre os anos de 1997 a 2014, o Globe produziu 140 espetáculos e recebeu 

38 produções internacionais de peças escritas por Shakespeare e por seus 

contemporâneos, a exemplo da apresentação do grupo brasileiro Galpão99, que 

esteve no Globe em 2000 e posteriormente em 2012, encenando Romeu e Julieta, 

sob a direção de Gabriel Vilela100. Em 1998, aconteceu a apresentação de uma 

companhia de teatro cubano e outra companhia de teatro chinesa, que apresentou 

um texto de Shakespeare em mandarim.  

 

 

 
Figura 11- Interior do Globe Theatre em fevereiro de 2015 

 Foto: Bianca Araújo 

 

 

A arquitetura única do teatro possibilita uma experiência peculiar entre elenco 

e plateia. Os atores têm a oportunidade de atuar num espaço cênico cuja estrutura, 

particular, o obriga a experimentar uma forma de atuação, diferente do que seria 

aplicada nos teatros convencionais.  Para Mark Rylance: 
 

 

                                                             
99 Companhia de teatro fundada em 1982, no estado de Minas Gerais. 
100 Figurinista, cenógrafo e diretor de teatro brasileiro. 



90	  
	  

A impressionante arquitetura do Globe e o espírito de investigação e 
de experimentação dentro do teatro sempre estimulam a adesão de 
um novo público e de uma nova abordagem para os espetáculos de 
Shakespeare [...] O Globe tem uma acústica particular e isso se 
tornou um dos maiores desafios para o artista, que terá de 
redescobrir o discurso como a mais poderosa ferramenta para contar 
histórias. Deixar o edifício inspirar e desenvolver a arte de atuar tem 
sido um princípio orientador101. 

 
 
 
 O público do Globe, por sua vez, tem a possibilidade de experimentar a 

apreciação de um espetáculo cênico a partir de outra perspectiva, próximo ao palco, 

num ambiente informal e de interatividade. É possível entrar e sair durante o 

espetáculo, comer, beber e trajar o que melhor convier à plateia. Para Michael 

Perry102, embora esta dinâmica (entre elenco e plateia) seja uma combinação 

audaciosa, trata-se de uma relação especial entre arquitetura, elenco e público que 

deram origem aos espetáculos escritos por Shakespeare. Para Patrick 

Spottiswood103:  

 
 
Acho que o que mais excitou Sam foi o fato de que o teatro na época 
de Shakespeare era popular, era para todo mundo, mas ele sentia 
que o teatro havia se tornado elitista, especialmente Shakespeare. E 
ele ficou animado com a possibilidade de explorar a forma como a 
arquitetura do Globe poderia trazer atores e públicos juntos, numa 
forma que não estava acontecendo mais nos dias atuais104. 

 

 

Spottiswood defende que a plateia tem uma participação essencial nas 

encenações, considerando o fato de que Shakespeare escreveu suas peças com 

esta arquitetura em mente. Arquitetura esta que colocava os atores de frente para a 

plateia e os fazia enxergar seu público, ao contrário de teatros fechados, nos quais o 

elenco raramente enxerga seu público por causa das luzes refletidas em cena.  

 
 

 

 

                                                             
101 Idem, 1999. 
102 Presidente do Shakespeare Globe Trust no ano de 1999, relatório anual de 1999. 
103 Diretor do braço da Educação 
104Depoimento obtido no documentário Shakespeare’s Globe Minidoc, disponível no site 
www.youtube.com.br. 
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Figura 12- Interior do Globe Theatre. Foto: Acervo Shakespeare’s Globe 

 
 
4.4.2 Sam Wanamaker Playhouse 

 
 

Até 2013, o Globe Theatre era o único espaço de apresentações do 

Shakespeare´s Globe. Em janeiro de 2014, no entanto, foi inaugurada a Sam 

Wanamaker Playhouse, uma sala inspirada nos teatros fechados da época de 

Shakespeare, mais precisamente no teatro Blackfriars, utilizada como segundo 

espaço para as apresentações da King´s Men105, a partir de 1608.  

 
 
O Blackfriars se transformou no modelo do qual evoluíram todos os 
subsequentes teatros cobertos e, por isso, em última análise, foi mais 
importante para a posteridade do que o Globe. Acomodava apenas 
seiscentas pessoas, mas era mais rentável que o Globe por causa do 
alto preço do ingresso: seis pence até para os lugares mais baratos 
(BRYSSON, 2008, p.137). 

 

 

Tal como seu objeto de inspiração, a Sam Wanamaker Playhouse possui 

capacidade de público reduzida e ingressos operados a valores maiores que a casa 

principal, o Globe. Com capacidade para 340 pessoas, os ingressos podem ser 

obtidos de £100 até £10 os mais baratos, para assistir de pé, em local fixo com 

visibilidade não privilegiada.  
                                                             
105Companhia de teatro da qual Shakespeare fazia parte. Chamava-se originalmente The Lord 
Chamberlain´s Men, durante o reinado de Elizabeth I e, posteriormente, passa a se chamar The 
King´s Men, durante o reinado do Rei James, patrono da companhia (Bill Brysson, O mundo é um 
palco, 2008.)  
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A casa de espetáculos, orçada em £7,5 milhões, e já no seu primeiro ano de 

existência contou com um público de 36 mil pessoas, que ocupou 92% dos lugares 

disponíveis oferecidos ao total de 110 apresentações106. Assim como o Blackfriars, 

no qual o Sam Wanamaker Playhouse foi inspirado, o novo teatro do SGT concentra 

suas apresentações durante o inverno inglês (por ser um teatro coberto, era o 

espaço mais adequado para uso durante a época mais fria do ano), permanecendo 

fechado ao público durante o verão. Neste período, a plateia poderá ter acesso aos 

espetáculos encenados no teatro principal, o Globe Theatre da mesma forma como 

ocorria à época de Shakespeare. 

 
 

 
Figura 13- Interior do Sam Wanamaker Playhouse. Foto: Acervo Shakespeare’s Globe 

 

 

 
Figura 14- Interior do Sam Wanamaker Playhouse. Foto: Acervo Shakespeare’s Globe. 

                                                             
106 Extraído do relatório anual de contas e atividades referente ao ano de 2014. 
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4.5 POLÍTICA DE PREÇOS  
  

 

Entre 2007 e 2013, o Globe Theatre realizou uma média de 254 

apresentações anuais e o teatro recebeu, em média, 341 mil pessoas ao ano, 

equivalente a cerca de 1.342 pessoas, ocupando aproximadamente 89% da 

capacidade mínima da casa. Destas pessoas, cerca de 40% pagaram £5 para 

acessar o teatro e poder ver a peça do pátio, área na qual é possível assistir ao 

espetáculo em pé, mais próximo ao palco. Este valor reduzido, praticado desde 

1997, permanece até os dias atuais e a equipe do Globe entende esta, como a 

principal forma de democratização do acesso aos espetáculos ali produzidos.   

A imagem abaixo ilustra a distribuição da plateia no Globe Theatre. A área 

denominada Yard (pátio), corresponde ao setor mais barato da plateia. Os ingressos 

são comercializados a £5, e 700 lugares neste setor são disponibilizados. Numa 

visita guiada ao Globe Theatre, durante a pesquisa in loco107 para este projeto, 

obtivemos a informação de que o Yard pode ser o melhor lugar para assistir ao 

espetáculo, pela proximidade em relação ao palco e aos atores; por outro lado, 

manter-se de pé por três horas ou mais também pode se tornar uma tarefa inglória 

para aqueles que não estiverem em dia com seu condicionamento físico.  

 

 

 
Figura 15- Mapa de plateia do Globe Theatre. 

                                                             
107 Visita guiada no dia 01 de fevereiro de 2015. 
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Os demais setores, nos quais é possível assistir ao espetáculo sentado, os 

ingressos variam entre £17 e £43 a depender do ângulo para o palco. De um modo 

geral, os preços são oferecidos de acordo com a visibilidade. A equação, 

basicamente, segue a lógica que quem está mais confortável e tem visualização 

mais privilegiada paga mais.  

Os ingressos operados pelo Globe Theatre são mais baratos que a média dos 

ingressos oferecidos por outros teatros da capital inglesa. O bilhete mais barato do 

National Theatre108, por exemplo, custa £15 e se um turista desejar assistir ao 

musical Wicked109, no Apollo Victoria Theatre poderá desembolsar entre £15 e £125.  

Em entrevista concedida à pequisadora110, Chris Adams afirmou que uma das 

estratégias utilizadas pelo departamento de teatro e de vendas para a captação de 

público estava na oferta de ingressos a preços populares. Para Adams, o Globe tem 

interesse em atender a um público jovem, de estudantes, e pensando neles o valor 

dos ingressos é formulado, cuidando para que não esteja elevado e sempre 

acessível a este público mais informal. Ao que parece, a indicação do gerente faz 

sentido ao passo que, segundo ele, quando da disponibilização dos ingressos para a 

venda, de um modo geral, o setor do Yard é o segundo a ser esgotado, perdendo 

para o setor dos melhores lugares, cuja disponibilidade limitada dura pouco; e, por 

fim, os ingressos mais caros e aqueles de visibilidade comprometida são vendidos. 

Considerando que os ingressos do Yard correspondem a mais de 1/3 dos ingressos 

disponíveis no Globe e que sua localização implica em conforto reduzido e 

necessidade de físico capaz de suportar mais de três horas de espetáculo em pé, 

deduzimos que os jovens correspondem ao público mais possível/provável deste 

setor e, portanto, a uma fatia importante para a organização. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
108Teatro londrino mantido com apoio financeiro do Arts Council. 
109Espetáculo musical baseado no conto de Gregory Maguire, estreou na Broadway em 2003, e no 
ano de 2006, em Londres. Conta a história das bruxas do reino de Oz (The Guardian, 23 de setembro 
de 2011). 
110 Cf. nota 79.  
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4.6 APRESENTAR, O QUE APRESENTAR, EIS A QUESTÃO: A PROGRAMAÇÃO 

DO TEATRO 

 

A escolha dos espetáculos respeita o entendimento artístico do diretor e suas 

decisões estéticas, e parece não estar diretamente ligado a um apelo popular. 

Quando questionado, durante entrevista concedida à pesquisadora111, sobre a 

diferença entre o Globe Theatre, suas produções e um parque temático, Adams 

respondeu que, ao contrário de um parque temático, cujas atrações se repetem 

anualmente (ele citou o exemplo da franquia Disney, que todo ano apresenta o 

mesmo desfile, com as mesmas atrações, bem como os shows mais populares, cujo 

enredo se repete diariamente, com pouquíssimas ou nenhuma alteração artística), o 

Globe Theatre procura apresentar novos espetáculos de Shakespeare e seus 

contemporâneos. “Se quiséssemos seguir a lógica dos parques temáticos, 

apresentaríamos Romeu e Julieta todos os anos, que tem forte apelo popular e 

garante a casa cheia”, disse Adams, que complementa: “Queremos poder oferecer 

opções mais desafiadoras a nossa plateia e que ela se sinta motivada a voltar no 

ano seguinte para ver qual será a novidade que teremos a oferecer”. Segundo o 

gerente, a partir da escolha do espetáculo é que a estratégia de promoção e 

captação de público é estabelecida e não o contrário.  

Embora seja possível constatar a afirmação do gestor a partir de uma 

pesquisa no relatório de espetáculos produzidos pelo Shakespeare´s Globe entre os 

anos de 1997 e 2014112, no qual podemos conhecer as produções realizadas pelo 

grupo e confirmar a variedade dos espetáculos produzidos, verificamos também a 

reapresentação de alguns textos113, como: Romeu e Julieta, que estreia em 2004, 

sendo reapresentado em 2007, 2008, 2009 e 2013; A Comédia dos Erros estreia em 

1999, sendo reapresentada em 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014; e Sonho de 

uma Noite de Verão, que estreia em 2002, sendo reapresentada em 2008, 2009, 

2010 e 2013 e outros114. Se levarmos em conta que em 2013 as apresentações de 

                                                             
111 Cf. nota 79. 
112Disponível no website da organização http://www.shakespearesglobe.com/discovery-
space/previous-productions. Acesso em 10 de outubro de 2015. 
113 Romeu e Julieta teve sua primeira montagem pelo Globe em 2004 sob direção de Tim Carrol. O 
registro da temporada de 2007 aparece com créditos de direção para Edward Dick, enquanto a 
montagem de 2008 foi dirigida por Elizabeth Freestone. Em 2009, foi a vez de Dominic Dromgoole 
assinar a montagem. Em 2013, o texto foi encenado mais uma vez, sob direção de Bill Buckhurst 
para o projeto Playing Shakespeare With Deutsche Bank. 
114 Maiores informações no website do Shakespeare´s Globe Theatre. 
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Henrique IV garantiram 85% da ocupação da casa enquanto que as apresentações 

de Sonho de uma Noite de Verão tiveram uma plateia que a preencheu em 96%115, 

podemos sugerir que, embora a decisão artística seja respeitada na escolha de 

determinada montagem, o retorno do público em relação aos espetáculos não é 

ignorado na programação de uma segunda ou terceira temporada. 

A partir dessa constatação, Adams afirma que há uma preocupação em saber 

o que pensa o público do Globe, de modo que seja possível dialogar com as suas 

expectativas e aproximá-las do produto ofertado pela casa.  

 

 

4.7 PESQUISAS DE PÚBLICO 

 

  

 Para conhecer e se aproximar do seu público, o Globe Theatre adota as 

seguintes ferramentas: a) coleta de dados na reserva e compra de ingressos; b) 

coleta de dados através de máquina disponível na loja, na qual o cliente pode 

fornecer informações acerca das suas impressões do local, acomodações e 

espetáculos; c) envio de e-mail para público após os espetáculos, perguntando-lhes 

a respeito de suas impressões e sugestões; e d) coleta de informações através do 

website do teatro. Estas ferramentas tornam possível conhecer o perfil do público e 

dialogar com as suas expectativas. A primeira ferramenta citada, coleta de dados na 

aquisição ou reserva de ingressos, não é exclusiva do Globe Theatre. Assim como o 

teatro do Bankside, outras casas de espetáculos em Londres adotam esta estratégia 

simples, mas que pode colaborar muito, não somente na formação de um banco de 

dados, como também na alimentação de dados para pesquisa demográfica do 

público frequentador. No momento da compra ou reserva de ingresso, o cliente 

fornece, além de dados de praxe como nome completo, telefone e e-mail, o 

endereço completo com o código postal. Através deste CEP, lançado num sistema 

de cruzamento de dados, é possível obter informações acerca do local onde o 

cliente reside, traçar esboço do perfil deste indivíduo, potenciais locais de 

frequência, média salarial e/ou hábitos de entretenimento. No caso do Globe, os 

                                                             
115 Relatório anual de contas e atividades do ano 2013.  



97	  
	  

dados recebidos na compra ou reserva de ingressos são lançados no sistema 

Experian Mosaic116, desenvolvido pela Experian117. 

 

 
Figura 16- Formulário de compra de ingressos online 

  

Este sistema, embora eficaz na alimentação de dados demográficos acerca 

do público frequentador, não dá conta de informar sobre outras questões que 

interessam ao gestor de uma organização artística. Para Bonita Kolb (2005, p.47): 
 

 
Existem outras formas de descrever a composição de um público à 
exceção características demográficas. Em vez de agrupar o público 
por diferenças demográficas, o público pode ser melhor 
compreendido se descrito pelos seus diversos níveis de 
envolvimento com a forma de arte. 

  

 

                                                             
116 Sistema de classificação de consumidor a partir do cruzamento de dados. 
117 Empresa multinacional de serviço e informação que dá suporte a pessoas jurídicas diversas. 
Maiores informações em: http://www.experian.co.uk/about-us/index.html. 



98	  
	  

 Kolb encoraja a pesquisa mais ampla com outros enfoques que busquem 

também o entendimento concernente às motivações que levam o público a assistir a 

um espetáculo artístico, não se limitando apenas a conhecer público atendido. 

Segundo a autora, se limitarmo-nos a pesquisas demográficas, corremos o risco de 

atrair sempre o mesmo tipo de público, ignorando outros possíveis e potenciais. 

Some-se a isto o fato de que, enquanto limitados às pesquisas de ordem 

demográfica, deixamos de compreender, muitas vezes, as razões que levam o 

público a voltar ou deixar de comparecer a eventos futuros realizados pela 

organização.  Kolb (2005, p.138) afirma que: 
 

 
Apesar das pesquisas basicamente informarem às organizações 
quem é o público que está frequentando (as atividades culturais), 
existem outros tipos de pesquisas que organizações culturais 
poderiam considerar utilizar [...]. A pesquisa de motivação examina 
as razões que levam o público a frequentar as atividades artísticas e 
é fundamental para ampliar a audiência.  A pesquisa de satisfação é 
aplicada após o consumo e serve para examinar a relação entre a 
experiência vivida e a expectativa do cliente. A informação recolhida 
a partir de ambas as pesquisas, de motivação e satisfação ajudam a 
organização a compreender se e de que forma podem melhorar seu 
atendimento. 
 

 

 O Globe realiza a pesquisa de satisfação ao final de cada espetáculo quando 

envia ao público (através de email cadastrado previamente, quando na aquisição ou 

reserva de ingresso) uma pesquisa de opinião acerca da experiência vivida. Não 

conseguimos obter dados que indiquem o percentual dos emails respondidos, face 

aos enviados. Outro meio de aplicação da pesquisa de satisfação está no website do 

teatro, no qual é possível deixar registradas queixas, elogios e sugestões.  

            Embora tenhamos obtido informação sobre os tipos de pesquisas realizadas 

pela organização, não pudemos acessar a análise e o resultado de todas elas. A 

única análise de pesquisa que acessamos refere-se ao ano de 1997, quando foi 

inaugurado o Globe Theatre. Pesquisa esta encomendada pelos gestores do Globe 

em busca de informações sobre o público frequentador da casa. A divulgação do 

resultado da pesquisa está disponível no jornal interno da organização, edição de 

número 26, publicada em 03 de abril de 1997, antes da abertura da casa, o que 

indica que não reflete, portanto, a realidade dos frequentadores atuais do teatro ou 

de períodos mais recentes. Segundo a pesquisa, 70% do público do Globe é 
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composto por britânicos, 60% do sexo feminino e 61% com idade superior a 41 

anos. Adams relata, por outro lado, que 50% do público frequentador do Globe 

corresponde a não londrinos e que sua maioria é composta por indivíduos de até 30 

anos.118 

  

 

4.8 O PRODUTO 

 

 

 Philip Kotler (2006) orienta que o primeiro passo para a gestão de marketing 

está na avaliação completa da situação da organização. Isso pode ser feito através 

da análise Strenght, Weakness, Oportunity e Threats (SWOT)119, que em português 

é mais conhecida como FOFA (abreviação de Forças, Oportunidades, Fraquezas e 

Ameaças). Para Kotler: 
 
 
A Força corresponde aos recursos internos, recursos e fatores 
situacionais positivos que podem ajudar a empresa a atender seus 
clientes e atingir os seus objetivos. Na Fraqueza estão as limitações 
internas e fatores situacionais negativos que possam interferir com o 
desempenho da empresa. As oportunidades são fatores favoráveis 
ou tendências no ambiente externo que a empresa pode ser capaz 
de explorar a sua vantagem. E ameaças são fatores externos 
desfavoráveis ou tendências que podem apresentar desafios para o 
seu desempenho120 (2006, p.83). 
 

 

 Tomando como base a ferramenta SWOT, podemos sugerir que o Globe 

possui um elemento que, ao mesmo tempo, pode estar alocado no quadro das 

forças e no quadro das fraquezas. E este elemento é justamente o seu produto 

principal. Ao produzir textos e estéticas de Shakespeare e de seus contemporâneos, 

o Globe encontra uma força, considerando que se trata de um ícone mundial, 

amplamente conhecido e admirado. Por outro lado, a fraqueza está no momento em 

que este ícone de alguma forma se distancia do apelo popular. Bonita Kolb (2005) 

explica que embora, em menor escala, atualmente ainda existe uma segmentação 
                                                             
118 Cf. nota 79. 
119 SWOT Analysis é uma ferramenta de avaliação das condições internas e externas de uma 
organização. Strengths equivale a forças, Weaknesses seriam as fraquezas, Opportunities as 
oportunidades  e  Threats corresponderiam as ameaças.  
120 Tradução nossa.  
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do que chama de alta, média e baixa cultura, onde na primeira definição estão os 

espetáculos de ópera, ballet, teatro clássico, que atendem a um público menor, cujo 

conhecimento prévio o torna capaz de interagir e fruir o que está sendo posto. Scheff 

(2008) complementa sugerindo que muitos espectadores podem resistir a frequentar 

determinados espetáculos receosos de que não compreendam o que se passa ou 

até mesmo não se sintam pertencentes àquele lugar e ritual. 

 Desta forma, conforme já mencionado em capitulo anterior, faz-se necessário 

pensar o produto artístico não apenas como a obra de arte ali representada, mas 

também todo o conjunto de elementos que resultará na experiência vivida pelo 

público consumidor. Para Kolb: 

 
 
Para a organização cultural o produto é a arte ali produzida. Mas 
para o consumidor, o produto é um pacote total de experiência, 
incluindo uma noite de entretenimento, uma experiência de 
aprendizado, uma experiência social, um ritual anual e/ ou uma 
aventura. Todos estes podem ser fornecidos pela organização 
cultural sem alterar o núcleo cultural do produto. O que mudaria seria 
a forma como o produto cultural seria comunicado, apresentado e 
embalado”. (2005, p.84) 

 

 

   Segundo Adams, o Globe corrobora do entendimento de produto enquanto 

um pacote de elementos que resulta na satisfação do cliente a partir da sua 

experiência vivenciada. Há, segundo o gerente, a preocupação em fazer com que o 

produto ali desenvolvido dialogue com o maior número de pessoas possível, sem 

perder as suas características essenciais, mas flexibilizando em outros elementos do 

“pacote” tal como embalagem e promoção.  

 Os gestores do Globe orgulham-se de preservar e difundir a arte produzida 

nos anos de 1600 e têm como meta fazer com que ela chegue ao maior número de 

pessoas possível por meio de um teatro comprometido com seus ideais estéticos e 

dramatúrgicos. Todavia, eles têm consciência de que para que isto aconteça é 

preciso dialogar com a contemporaneidade, tornando os meios de acesso atuais e 

interessantes ao público-alvo.  Adams acredita que ele e toda a equipe do Globe são 

privilegiados por terem a oportunidade de estar naquele lugar. Este pensamento não 

é exclusivo do gerente e faz parte de um paradigma global da equipe de funcionários 

e colaboradores da instituição. De acordo com o entendimento do gerente, a 
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organização apresenta centenas de espetáculos anualmente e cada apresentação é 

cuidadosamente preparada para garantir a melhor receptividade possível do público 

frequentador. Não querem ser enxergados como uma organização antiquada ou 

cafona, justamente por apresentarem em seu repertório espetáculos, na sua maioria, 

concebidos há 400 anos, mas também não querem passar a ideia de um parque 

temático, de qualidade artística superficial, haja vista a pesquisa e seriedade que 

empregam na construção dos seus produtos. 

 Durante a pesquisa de campo, foi possível perceber as preocupações dos 

gestores do Globe na tentativa de alinhar a equação que envolve o desejo de ser 

sério, mas não parecer antigo ou inatingível, moderno, cult e pop, sem ser 

superficial, ao mesmo tempo. Uma das primeiras diretrizes da organização está na 

sua política de preços, conforme mencionado anteriormente. Para os gestores, esta 

política permite o acesso de um público mais jovem, além de ampliar também o 

acesso a demais pessoas que tenham interesse em pelo menos conhecer o que se 

passa dentro das 20 paredes do edifício antológico. Outra diretriz está na forma 

como este produto é oferecido, sua embalagem. Uma vez que suas apresentações 

acontecem no verão (enquanto que as apresentações do Sam Wanamaker 

Playhouse realizam-se no inverno), a equipe da organização procurou elaborar um 

clima de descontração que quebre qualquer formalidade ou receio da plateia em 

integrar aquele espaço. Bermudas, camisetas, bebidas e alimentos são permitidos, 

assim como acontecia na época do bardo. Se a disposição do teatro de 1599 tinha a 

particularidade de forte interação com a plateia e para este palco foram escritas as 

principais peças do Shakespeare, esta característica foi aproveitada para a 

atualidade como meio de estreitar a relação do público com o espaço.   

 Para Adams, o Globe não tem concorrentes diretos já que, segundo ele, o 

edifício é singular e promove uma experiência única aos seus visitantes. O foco do 

trabalho de marketing está na valorização e difusão do produto ali oferecido. Neste 

sentido, podemos afirmar que o Globe pensa as suas estratégias de captação e 

manutenção de público a partir do produto ali desenvolvido, preservando e 

potencializando as suas características, em diálogo com o público consumidor na 

perspectiva de promover um encontro entre a proposta artística e as expectativas e 

desejos dos consumidores em potencial.   
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4.9 O GLOBE E SEU PÚBLICO 

 

 

 Responsável por 44% da receita de toda a organização no ano de 2013121, o 

público frequentador do teatro Globe goza de atenção e cuidados especiais. 

“Definitivamente nos arrumamos para o público”, respondeu Chris Adams quando 

questionado para quem o Globe veste os melhores ternos, se para o público, 

frequentador da casa, ou se para os apoiadores e patrocinadores em potencial. 

Embora haja uma equipe de captação de recursos que não mede esforços para 

atrair o interesse de apoiadores e patrocinadores, todos os cuidados são tomados 

no sentido de captar e manter o público responsável pela maior fatia de receita do 

empreendimento cultural.  

 Isso fica evidente quando analisamos o organograma da instituição e 

observamos que no topo da cadeia está um departamento criado exclusivamente 

para atender as demandas vindas da plateia, a Gerência de Experiência do 

Visitante. Esta diretoria se ocupa de atender ao público consumidor, suas demandas 

e eventuais necessidades, garantindo seu conforto, segurança e bem estar. Em 

entrevista concedida à autora em março de 2015, Jo Matthews122 diz que este 

departamento é responsável por acolher consumidores que eventualmente tenham 

confundido o dia e hora das apresentações (a entrevistada nos disse que não é raro 

chegarem com ingressos de espetáculos que já aconteceram ou que estão por 

acontecer).  Também se ocupam de garantir acesso a portadores de necessidades 

especiais, atendimento diferenciado a adultos acompanhados de crianças ou idosos, 

além de fornecer toda e qualquer orientação e suporte para o melhor aproveitamento 

da experiência ali proporcionada. Ian Petit, gerente de acessibilidade do teatro em 

2003, explica a importância do público para a organização:  

 
 
O público desempenha um papel importante em qualquer teatro, mas 
no Globe eles são realmente o coração e a alma do lugar. Qualquer 
um que já tenha assistido a uma apresentação aqui saberá como o 
público é essencial para toda a experiência. Não há nada que supere 
a relação especial que se dá entre a plateia, especialmente, entre 

                                                             
121 Relatório anual de atividades e contabilidade para o ano encerrado em 31 de outubro de 2013. 
122Responsável escritório da Trust e Fundação Amigos do Globe, ligado à diretoria de 
desenvolvimento do teatro. 
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aqueles que assistem ao espetáculo do Yard, e os atores, ou a 
relação com a informalidade geral do lugar123. 
 

 

 Inspirados pela informalidade proposta pelo Globe Theatre, podemos dizer 

que este é um teatro com espírito de 416 anos, corpo de 18 e cabeça de 20. O 

Globe é jovem e se renova através da sua juventude. Matthews confirma que a 

maioria dos funcionários e colaboradores do teatro tem menos de 35 anos. Ela nos 

dá esta informação quando perguntada sobre a matemática que garante a 

sustentabilidade do teatro:  
 

 
Nós somos econômicos. Reduzimos as despesas de modo que a 
receita contemple os custos. E uma das coisas que fazemos é 
manter os salários não tão elevados. Os salários oferecidos aqui não 
são altos e com isso temos uma grande quantidade de jovens, em 
início de carreira, no quadro de funcionários124. 
 

 
Durante as treze semanas de pesquisa, foi possível observar que de fato há 

uma grande incidência de jovens no quadro de colaboradores do Globe. O espírito 

de jovialidade contrasta com a tradição e preservação de uma cultura secular e, de 

certa forma, torna o ambiente leve, descontraído, informal e, sobretudo, acolhedor. 

Da entrada de serviço, passando pelos escritórios até a recepção, é possível contar 

nos dedos os funcionários que aparentam ter mais de 40 anos. E a estes poucos 

estão designados os lugares de liderança e os postos de chefia. Matthews ainda 

indica que há uma alta rotatividade no teatro. Os jovens chegam na casa, ganham 

experiência e logo partem para ofertas mais rentáveis.  Desta forma, a organização 

precisa lançar mão de estratégias para manter a equipe motivada e comprometida. 

 

 

                                                             
123 Informação extraída do Relatório anual de atividades e de 2003.  
124 Depoimento concedido à pesquisadora por Jo Mattews em 30 de março de 2015. 
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Figura 17- Globe Theatre. Foto: Acervo SGT. 

 

 

 Um dos mecanismos utilizados pela instituição está em garantir o fluxo de 

informações, de modo que todos que estejam trabalhando no complexo saibam o 

que se passa internamente e sintam-se parte de todos os processos. Ao pesquisar 

os documentos internos disponíveis no acervo do Shakespeare´s Globe, 

observamos que, desde antes da abertura oficial do teatro, há um mecanismo de 

comunicação interna que, para além de garantir o fluxo das informações, divide com 

os membros da equipe a responsabilidade de fazer aquele empreendimento 

acontecer. Independente da tarefa para a qual os indivíduos tivessem sido 

contratados, havia um estímulo ao espírito de equipe, que os colocava em pé de 

igualdade com todos os demais, a fim de garantirem conjuntamente a sobrevivência 

do sonho que outrora era de Wanamaker, mas passou a ser de todos que ali 

estavam. Havia, através dos comunicados internos, convocatória para colagem de 

cartazes pela cidade; convocatória para fiscalização dos cartazes que já estavam 

colados; solicitação de ajuda na busca de apoiadores e patrocinadores; informes a 

respeito da bilheteria e das vendas (com mensagens positivas, incentivando e 

parabenizando pelos avanços comerciais); informações sobre os avanços de cada 
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setor; até mesmo sugestão da aplicação de técnica de Feng Shui125 em todos os 

ambientes para atrair receita. Atualmente as informações são distribuídas 

virtualmente, além de cartazes com informes mensais que são colados nos diversos 

setores da casa. 

 Outra forma de estimular a motivação da equipe está na utilização de 

estratégias que os coloque próximos da casa e dos seus colegas. O Globe oferece 

sessões de teatro exclusivas para funcionários, eventos semestrais que acontecem 

no edifício e fora dele (piqueniques, almoços, café da manhã), nos quais há jogos e 

diversas ações de entretenimento. Os funcionários também gozam de benefícios 

quando da aquisição de ingressos, descontos para compras no bar, restaurante e 

produtos na loja.  Entretanto, para Matthews, o que realmente motiva a equipe é o 

fato de fazerem parte de um empreendimento único, rodeado do espírito de aventura 

trazido pelo fundador, Wanamaker, e com características específicas:  

 
 
Eu acho que tem mais a ver com o fato do teatro ser único. Não 
existe outro teatro como o Globe. Podemos ter coisas similares, mas 
não temos nenhum outro teatro que seja a reprodução de um edifício 
antigo e aberto ao sol e à chuva, realmente não há nada parecido. E 
trata-se de uma organização relativamente nova.  Porque quando 
Sam veio da América para cá e olhou ao redor, viu que não havia 
nenhum teatro e pensou: Não há nenhum Globe aqui, temos que ter 
um Globe aqui, vou construir um Globe aqui. Ele levou 23 anos para 
que isso acontecesse, mas aconteceu. E algumas das pessoas que 
eram amigas de Sam na época estão aqui, e não são tão velhos. 
Têm 60, 70 anos, que seja. E eles todos se lembram do espírito de 
aventura, de excitação, do sonho quase impossível; Vamos construir 
um Globe! Vamos construir um Globe às margens do rio Tâmisa. E 
eles construíram, apesar de todas as dificuldades. (...) Então existe 
uma atmosfera, ainda existe uma atmosfera de excitação que faz 
com que todos nos sintamos sortudos por estarmos aqui e que 
devemos estar gratos e felizes por estar aqui. Aqui a gente trabalha 
motivado pelo que o teatro representa. Não temos bons salários, não 
temos plano de carreira. Se começarmos a reclamar por causa disso, 
vamos ouvir, ok, você é livre para ir (Cf. Nota 43). 
 

 

 Tanto para seu público interno quanto para o seu público externo, o Globe e 

sua representação são a maior de todas as motivações. Os gestores do Globe 

parecem compreender isso e extrair deste produto e de seu significado a força para 

manter próximos  parceiros e plateias.   
                                                             
125 Técnica oriental que implica na reorganização espacial a fim de potencializar as boas energias e 
redirecionar as energias negativas. 
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  Para Chris Adams, há dois objetivos perseguidos em curto e longo prazo por 

ele e pela equipe do Shakespeare´s Globe. A curto prazo, segundo ele o que se 

pretende é colocar o máximo número de pessoas dentro do teatro e, com isso, 

garantir receita e a sobrevivência do projeto. Assim, é preciso utilizar-se de todas as 

estratégias para a captação deste cliente. Pensar o pacote de experiências, de 

modo que o consumidor fique interessado e satisfeito, ao ponto de consumir no 

teatro, voltar e recomendar esta experiência aos seus amigos e conhecidos. A longo 

prazo, espera-se que o maior número de pessoas possível esteja familiarizado com 

as obras de Shakespeare, tornando-se público cativo e colaborador do projeto. A 

gerência de marketing do teatro deseja criar e potencializar não apenas 

frequentadores eventuais, mas apoiadores, doadores e multiplicadores do 

conhecimento preservado e difundido pela instituição. As metas de longo prazo, por 

sua vez, dependem de uma ação continuada e formativa. E para esta meta, o 

melhor aliado parece ser o departamento educacional, que, através de seus 

programas formativos, colabora na educação e construção de conhecimento 

fundamental para motivar, gerar e manter novos públicos para a instituição.  

 

 

 

 
Figura 18- Globe Theatre. Foto: Acervo SGT 
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 Embora não tenhamos dados quantitativos do resultado do trabalho formativo 

na plateia do teatro, o gerente de marketing reconhece o braço educacional como 

essencial para a formação de públicos a longo prazo do Globe. Apoiado neste fim, o 

departamento educacional do Globe desenvolve cuidadosamente seus projetos, 

informando sobre Shakespeare, suas obras e época longínqua, de forma moderna, 

jovial, à velocidade de muitos megabytes por segundo. Dessa maneira, espera-se 

aproximar o conteúdo produzido pelo teatro não somente daqueles que resistem em 

frequentar aos espetáculos de Shakespeare por considerarem suas peças 

inatingíveis e distantes de suas possibilidades como também e, principalmente, para 

aqueles que estão nascendo e crescendo agora, sob a luz de um novo milênio e já 

podem ter no autor uma referência orgânica, próxima e natural. 

 As ferramentas de comercialização aqui aplicadas não parecem ou 

pretendem solucionar sozinhas todas as demandas de formação de plateia. O SGT 

entendeu que precisava fazer uso de uma série de conceitos que envolviam, não 

somente o marketing, como também a educação. Há, da mesma forma, a 

preocupação em associar o produto por eles oferecido às expectativas de seu 

público sem ferir os princípios estéticos e ideológicos que norteiam o projeto Globe. 

As estratégias de captação e manutenção de plateia baseadas nos princípios de 

marketing usados pela organização são aplicadas em diálogo com os paradigmas da 

instituição, a fim de potencializar os valores e conceitos e não concorrer com eles ou 

camuflá-los, numa tentativa de parecer ser o que não é para vender mais bilhetes. O 

marketing aplicado pelo Shakespeare´s Globe atua no sentido de reforçar o 

conceito, valorizar o conteúdo e criar vias de acesso eficazes ao seu público, 

responsável pela sobrevivência do espaço.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
"Após tantos progressos, não é justo, a menos que me 
aches diabólica, que meus conhecimentos eu amplie 
com outras experiências?"  

 
William Shakespeare (Cymbeline, ato I, cena V) 

 

 

Entender a necessidade do público não desmerece ou diminui a importância 

da obra artística. O primeiro, ao invés de competir com a segunda, coloca-se como 

principal aliado para a sua sustentabilidade e sobrevivência. Essa relação deveria 

ser de intimidade e fidelidade, entretanto, torna-se ruidosa quando artistas, 

produtores e gestores descredenciam o público como principal cliente e atribuem a 

terceiros (patrocinadores públicos ou privados) este posto.  

Não deixa de ser paradoxal que a gestão da cultura no Brasil ganhe força a 

partir da década de 1980, com a elaboração de novas políticas para o campo, no 

mesmo momento em que o conceito das políticas implementadas colabora para a 

deformação das práticas de gestão que em nada fortaleceram a relação entre 

público e arte. As leis de incentivo federais e, posteriormente, estaduais e municipais 

tiveram papel significativo no aumento do patrocínio oferecido via empresas privadas 

a projetos artísticos e culturais. A dedução tributária do valor patrocinado (dedução 

total ou parcial) soava como uma grande oportunidade para que empresas, apoiadas 

no erário, fortalecessem suas ações de marketing, capitalizando retorno midiático e 

de imagem para seus consumidores e stakeholders126.  Nesse jogo de interesses, os 

artistas e seus projetos são o veículo pelo qual as empresas patrocinadoras vendem 

seus produtos e captam novos clientes.  

Esta prática demandou a urgente qualificação do setor cultural: as 

organizações artísticas tiveram de se tornar aptas a elaborar e gerenciar projetos, 

bem como relacionar-se com departamentos de marketing das empresas 

patrocinadoras, que àquela altura colocavam-se como seus principais clientes e 

geradores de receita. O público era convidado a participar de um evento cuja 

presença ou ausência não comprometeria a montagem ou realização do espetáculo, 

pois as despesas já haviam sido pagas através do patrocínio. 

                                                             
126 Uma ou mais pessoas que tenham interesse na organização, como investidores, acionistas, 
grupos empresariais ou similares.  
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É inegável, reconhecemos, a importância do financiamento oriundo dos 

patrocínios para o desenvolvimento de projetos artísticos. Não propomos aqui a 

extinção de tal prática, mas possivelmente a revisão dos critérios adotados pelas leis 

de incentivo e pelos editais públicos, que parecem, cada vez mais, incentivar a 

profissionalização de fabricantes de projetos do que pensadores e gestores capazes 

de fazer reverberar a arte que estão produzindo. Pensar a profissionalização dos 

agentes de arte e cultura a partir da capacidade que adquiriram de elaborar projetos, 

prestar contas, negociar cotas de patrocínio e organizarem-se em pessoas jurídicas 

para este fim, seria uma classificação simplória para o termo profissional, pois, 

graças a esta sazonalidade e limitação de estratégias para captação de recursos, 

estes “profissionais” não conseguem, em muitos casos, sobreviver do ofício, 

exercendo seus trabalhos de tempos em tempos, a depender da confirmação do 

patrocínio. 

Na Inglaterra, assim como o Brasil, existe a possibilidade de se obter recursos 

públicos para o desenvolvimento de um projeto artístico. Os recursos são, em sua 

maioria, disponibilizados através do Arts Council, entidade vinculada ao 

departamento de Cultura, Mídia e Esporte do governo britânico. Há duas faixas de 

apoio, a primeira entre £1.000 e £15 mil e a segunda superior a £15 mil. Numa 

primeira leitura, logo aparecem as similaridades entre as linhas de fomento inglesas 

e nosso editais brasileiros. Podem ser beneficiados pelo Arts Council, artistas 

individuais, coletivos e organizações sem fins lucrativos. Estão banidos, por 

questões éticas, os funcionários do Arts Council, os inadimplentes com a instituição, 

bem como o pagamento de despesas que não se relacionem diretamente com o 

propósito artístico, como coquetéis, por exemplo. Contudo, um olhar mais atento 

deflagra outra dinâmica para a avaliação dos projetos que, de certa forma, reflete no 

modo como os artistas britânicos lidam com seus públicos.  O formulário é dividido 

em quatro seções: a) qualidade artística; b) relacionamento com o público; c) 

finanças e d) gerenciamento.   

Sobre a qualidade artística, espera-se conhecer acerca do trabalho, sua 

motivação, de que forma a proposta pode colaborar com o desenvolvimento da 

organização ou do artista, o currículo de outros artistas envolvidos. Sobre as 

finanças, deve-se fornecer o orçamento detalhado de despesas, as fontes de 

receita. O Arts Council financia até 90% dos projetos aprovados e espera que o 

mínimo de 10% seja captado através do proponente. Este percentual pode variar de 
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acordo com cada proposta e, em raras exceções, há o financiamento integral da 

proposta apresentada. Com relação ao gerenciamento, faz-se importante ter 

conhecimento sobre as estratégias de gestão, de modo a garantir a exequibilidade 

do projeto. Para isso, o currículo e a competência dos gestores são avaliados, bem 

como as ações que serão desenvolvidas para o gerenciamento do projeto. Conforme 

as informações supracitadas, é possível encontrar algumas similaridades com os 

critérios utilizados no Brasil para o apoio via leis de incentivo e/ou editais públicos. 

Entretanto, no que tange à relação com o público, as diferenças entre as políticas 

aplicadas aqui e lá tornam-se mais evidentes.  

Na seção do formulário sobre o público, há perguntas que vão desde as mais 

elementares, como o público-alvo, de que forma o público vai estar envolvido, como 

participantes de oficinas, como plateia, como leitores, em caso de publicações, ou 

como participante da elaboração da atividade, passando por questões mais 

complexas sobre marketing e estratégias de captação e manutenção de públicos. É 

questionado, por exemplo, quais estratégias serão utilizadas para que o público 

possa extrair a melhor experiência possível através do projeto, quais ferramentas de 

pesquisa serão aplicadas para conhecimento do público, aproximação com ele e 

suas expectativas, e de que forma a atividade pode oferecer um impacto duradouro 

para quem a vivenciou. Todas as seções do formulário são de igual importância para 

a avaliação do projeto e tal direcionamento sugere: a) preocupação com a 

destinação dos recursos públicos de modo que sejam aplicados responsável e 

assertivamente; b) cuidado com o impacto da atividade, no sentido de fortalecer e 

colaborar no desenvolvimento artístico do grupo e/ou artista beneficiado e c) 

preocupação com o público e de que forma a proposta pode ser colaboradora na 

formação e aproximação dos indivíduos com a arte.   

Dessa forma, percebemos que, para além do apoio oferecido aos artistas em 

estímulo a sua produção, há uma clara preocupação em relação ao público que irá 

consumi-la. Afinal, uma política pública de cultura deveria servir somente aos 

interesses pessoais dos artistas ou teria a finalidade de preservação, difusão, 

acessibilidade da obra artística? Ou mais ainda, não deveria colaborar para com a 

sustentabilidade de um empreendimento cultural, fortalecendo-o economicamente, 

incentivando outras fontes de captação e evitando, assim, que os projetos tornem-se 

reféns de uma dinâmica predatória, eventual, via recursos aprovados por terceiros 

para a sua viabilidade? 
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O público precisa voltar a ocupar o lugar de cliente principal de uma 

organização artística e, para tanto, cabe a ela ser protagonista nas ações gerenciais 

e de marketing que visem o estreitamento desta relação. Pensar sobre o público não 

significa sucumbir às demandas do mercado e deixar esvair o verdadeiro significado 

e motivação para a criação artística, mas encontrar os caminhos que ligam a obra a 

sua plateia, identificando-a, reconhecendo-a, sabendo das suas expectativas e 

usando de meios para satisfazê-las, sem perder a razão pela qual aquela obra de 

arte fora criada. 

Partindo do significado da palavra entretenimento que, segundo o dicionário 

michaelis127 consiste  no ato de entreter, distração, passatempo, divertimento, 

entender a arte também  como entretenimento não desmerece a qualidade artística, 

tampouco compromete a fruição. Da mesma maneira, proporcionar ao público a 

possibilidade de vivenciar uma experiência agradável, de estar imerso num ambiente 

em que claramente se demonstra interesse pelo seu bem estar e satisfação, não 

macula o produto artístico essencial. Ao contrário, o descuido destes aspectos pode 

gerar um impacto severo na frequência do público ao empreendimento. Todavia, 

tentar adequar o produto oferecido às demandas de mercado não parece ser tão 

eficaz quanto potencializá-lo e encontrar, junto ao público-alvo, meios de estabelecer 

esta comunicação.  

O SGT vende Shakespeare. Dificilmente assistiremos naquele teatro uma 

apresentação do Fantasma da Ópera128, por mais público que este espetáculo 

pudesse gerar. Shakespeare, sua obra e seus contemporâneos são os produtos do 

teatro e a partir deles são desenvolvidas as estratégias para geração de público e 

renda da organização. 

Uma das estratégias adotadas foi diminuir a distância entre Shakespeare 

(todo o conceito elitista e inatingível que o envolve) e o público - ou possíveis 

públicos consumidores. Shakespeare, na sua época, era popular e fazia seu teatro 

para todos. Ao longo da história, foi cristalizando-se um paradigma diferente do 

original. Wanamaker sabia disso e desejava retomar este pensamento. Para esta 

tarefa, cartazes, programas, panfletos apenas não seriam suficientes. Os gestores 
                                                             
127 http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=entretenimento. Acesso em 02 de junho de 2016. 
128 The Phantom of The Opera, espetáculo musical que estreou em 1986, no teatro Her Majesty’s 
Theatre, em Londres e desde então coleciona sucesso internacional com mais de 12 mil 
apresentações ao redor do mundo. Fonte http://www.thephantomoftheopera.com/the-
show/synopsis#YRvQjJZ5peGw6S0S.97. Acesso em 05 de fevereiro de 2016. 
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do SGT sabem que marketing e promoção não são uma mesma coisa e que o 

segundo corresponde a uma parte do primeiro, que deve estar conectado com todo 

o modelo de gestão adotado, a fim de obter sucesso na sua aplicabilidade.  Desta 

forma, ao elaborar o conceito de distribuição do Globe Theatre, Wanamaker foi 

buscar nas origens do teatro, erguido em 1599, seu caráter popular e democrático e, 

a partir desta compreensão, concebeu, com os demais membros da equipe do 

terceiro Globe, uma série de valores que comungam com este espírito acessível e 

informal, incluindo ali um elemento novo: a jovialidade.  

Os gestores do SGT apostaram nos jovens como grande fatia do público-alvo 

e investiram esforços em sua captação e formação, seja através da política de 

preços, da comunicação virtual ou ainda da informalidade com a qual é possível 

acessar o teatro, trajando e consumindo os alimentos e bebidas que melhor convier. 

Estas medidas pretendem aproximar o público jovem do teatro e fazer com que 

assistir a uma peça naquele local corresponda a uma experiência única.  O SGT 

acredita que arte e entretenimento caminham juntos e isto não compromete a 

fruição, tampouco a arte ficaria diminuída se o público, ao consumi-la, estivesse, da 

mesma forma, entretendo-se.  

O SGT assume o público como seu principal cliente e para ele as atenções 

estão voltadas. Não podemos deixar de mencionar o fato de que, embora o público 

não determine, de forma direta, os espetáculos que serão produzidos pela 

organização, sua opinião e impactos de frequência são considerados na 

programação de uma segunda ou terceira temporada. Todas estas medidas visam, 

portanto, a captação cada vez mais eficaz de consumidores dos produtos ofertados 

pelo teatro.  

Foi observado, no entanto, a ausência de análises recentes e sistemáticas 

das pesquisas de público.  Esta lacuna não permite um conhecimento mais profundo 

a respeito do público frequentador do Globe, suas características e demandas. A 

ausência de tais análises também sugere que o Departamento de Marketing 

subutiliza esta ferramenta e apreende informações de sua clientela através dos 

métodos mais comuns e de ordem demográfica, ignorando, em algumas vezes, 

informações mais avançadas que poderiam lhe dar pistas, por exemplo, do retorno 

de público oriundo dos projetos de formação.  

O SGT também aposta na educação como aliada para quebrar as barreiras 

entre o público e o teatro elisabetano e, através dela, investe nos programas de 
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formação de plateias para a casa. Ferramentas de marketing e gestão por mais 

acertadas que sejam não são capazes de prover, sozinhas, uma plateia atuante e 

constante para as artes. A formação de plateia, neste caso, está mais relacionada a 

um processo educacional do que comercial. E desta forma, o SGT, através do braço 

Educacional, vem executando programas cuja finalidade está em difundir as práticas 

teatrais desenvolvidas, principalmente, no período elisabetano e colaborar com a 

formação de público na Inglaterra e, mais especificamente, em Londres onde o 

programa atua com mais intensidade.  

Este braço, apesar de não ser o mais rentável financeiramente (fica em 

terceiro lugar, seguido pelo Teatro e pelo de Exibição), injeta na organização um 

capital simbólico de extrema importância, que impacta não somente na sua 

credibilidade como também em sua sustentabilidade a longo prazo. Se arte e 

economia andam juntas, arte e educação, muitas vezes, se confundem como uma 

só. Os jovens aprendizes de hoje podem ser os públicos de amanhã e, mais ainda, 

de acordo com a expectativa de Adams, vir a ser doadores e colaboradores diretos 

do teatro num futuro próximo. A construção desta rede, tecida pelo braço da 

educação, já envolve várias faixas etárias e níveis de escolaridade. Com isso, o SGT 

pretende estar presente em todas as etapas da vida escolar de um jovem e tornar 

cada vez mais natural o diálogo deles com Shakespeare, sua obra, seus 

contemporâneos e o teatro.  

O SGT entendeu que mesmo representando um dos maiores dramaturgos 

que o planeta reconheceu, este apelo não bastaria para a sustentabilidade da 

organização.  William Shakespeare é uma marca mundialmente conhecida e 

representa um ícone do teatro universal. Sua importância histórica tem sido 

amplamente estudada e reverenciada por estudiosos e pesquisadores das mais 

variadas esferas e temporalidades. Consequentemente, Shakespeare, figura de 

maior representatividade do teatro elisabetano, incorpora a referência maior do 

teatro do Reino Unido. Não é à toa que seu nome tem um impacto significativo entre 

os britânicos que, alimentados por um espírito de preservação e valorização dos 

produtos locais, devotam alta estima e reverência ao dramaturgo. É compreensível 

que haja, de pronto, um entendimento que atribui a este fato o sucesso do 

Shakespeare’s Globe. O que não pode ser ignorado é que esta marca, embora 

poderosa em sua essência, sem uma gestão eficiente, planejamento e ações 

acertadas, pode ir a lugar nenhum, como por pouco aconteceu ao empreendimento 
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de Wanamaker, cujo risco de ser interrompido antes mesmo de começar era 

iminente.  

No processo de construção da terceira edição do teatro, a marca 

“Shakespeare” servia à organização como cartão de visitas, mas o que de fato 

levantou tijolo por tijolo, ou melhor, madeira por madeira, foram as escolhas 

gerenciais de Wanamaker e de sua equipe e, principalmente, o entendimento de que 

sem o público aquele edifício jamais seria erguido, tampouco mantido. O público, 

mola mestra para a sustentabilidade econômica do empreendimento, lhes garante 

receita, credibilidade e os torna também comercialmente interessantes para 

doadores e empresas que desejem, por exemplo, realizar práticas de marketing 

cultural através do SGT, complementando a sua receita.  

O SGT está sediado na Inglaterra, envolvido num contexto econômico, 

político e social específico que difere, em muitos aspectos, do Brasil. O desempenho 

dos gestores do SGT, suas ações e o modo como estas são reverberadas, 

inegavelmente, sofrem influências do ambiente externo. Seria possível então 

imaginar o SGT, seus princípios, seu modelo de gestão funcionando da mesma 

forma se estivesse aqui, abaixo da linha do Equador? Ou ainda, seria possível 

aproveitar no solo brasileiro uma experiência vivida em território europeu? Seria 

eficaz a aplicação de metodologias utilizadas em outro continente? De que nos 

serve, então, além do conhecimento histórico, a experiência vivida pelo Globe 

Theatre?  

É preciso esclarecer que não se pretende aqui propor a cópia de 

metodologias ou paradigmas. Transplantar, simplesmente, uma experiência para 

outra localidade e ignorar o macroambiente ou ambiente externo, como nos lembra 

de Rose (2002), pode ser desastroso para qualquer empreendimento. 

Reconhecemos a influência externa sobre as gestões e evidentemente a estrutura é 

determinante para o desenho e desempenho das organizações. O SGT corresponde 

ao terceiro Globe Theatre e convém lembrarmo-nos que o primeiro teatro erguido, 

no século XV, já carregava em seu bojo a característica de sobreviver, 

majoritariamente, através da receita de sua bilheteria. Por conseguinte, havia uma 

predisposição do país em reconhecer a gestão de um edifício teatral como atividade 

econômica, comercial, e seus atores sabiam que dali, além do sagrado, extrairiam 

seu sustento e possibilidade de riqueza. Podia-se ganhar muito dinheiro no teatro 

(BERTHOLD, 2011, p.319). E do Estado, pouco receberiam, a não ser proteção 
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simbólica e autorização para seguir com o negócio. Mais de 400 anos se passaram 

e, embora o teatro na Inglaterra não mais corresponda a uma possibilidade de 

geração de riqueza, é visto como negócio e tratado como tal, independente de 

subsídios e demais apoios governamentais. É natural, portanto, que uma política 

comercial como a adotada pelo SGT tenha mais eficácia quando aplicada em 

território britânico.  

É possível, contudo, compreender determinados princípios e adaptar 

metodologias para a nossa realidade, ou ainda, provocar uma reflexão a respeito do 

nosso modus operandi, repensando práticas que, embora repetidas 

automaticamente, não têm colaborado, necessariamente, com a nossa 

sobrevivência e permanência no mercado.  

A primeira delas, essencialmente o foco desta discussão, está no grau de 

prioridade que artistas, gestores e produtores ainda atribuem ao público quando 

pensam nos seus projetos. Ao contrário do Globe, que veste seus melhores ternos 

para o público, os artistas brasileiros e baianos, por exemplo, movem seus esforços 

no intuito de angariar uma boa classificação num processo seletivo de editais ou a 

atenção de um empresário que possam financiar seus projetos artísticos através dos 

recursos públicos, na sua maioria. Perceber que é possível envolver o público como 

principal cliente, incentivador, financiador e apoiador de um projeto artístico, não 

apenas colabora para a autonomia do empreendimento, como também catalisa a 

rede de relacionamentos e amplia as possibilidades de rentabilidade. 

A partir do que foi exposto, se inferimos que a relação com o público não deve 

ser secundária e sim primária, não precisamos estar na Inglaterra para explorar este 

princípio. Uma rápida vasculhada na forma como comercializamos os projetos 

artísticos e empreendimentos culturais dá pistas para uma provável reflexão sobre 

sua real eficácia. Ao invés de concentrar todo o plano de promoção na produção em 

massa de cartazes e panfletos, itens presentes em muitas planilhas orçamentárias 

de projetos artísticos, se tomássemos um tempo para levantar o público-alvo e 

possível, através de pesquisas mais elaboradas sobre suas características 

demográficas, como também suas expectativas e desejos, conseguiríamos elaborar 

promoções que dialogassem mais diretamente com estas pessoas, mobilizando uma 

relação mais estreita.  

Observa-se os obstáculos que ainda encontramos para estreitar e, 

principalmente, manter a relação com o público. Avelar (2013) critica o tempo que 
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demandamos refazendo, constantemente, malas diretas, bem como a dificuldade de 

muitos gestores e produtores culturais brasileiros em manter uma relação constante 

com seus públicos. Não há a prática de se manter e atualizar um cadastro daqueles 

que frequentaram o espetáculo anterior, por exemplo, para ser usado num próximo 

projeto. Esta lacuna demanda, a cada nova iniciativa, outro levantamento do público 

a ser contatado. Além, evidentemente, do tempo desperdiçado a cada trabalho 

refeito, deixamos de ter dados que colaborem para o entendimento mais profícuo 

deste público, da frequência, reincidência, distanciamento, etc. Este 

acompanhamento, portanto, mostra-se como de relevante importância para a 

otimização de uma relação mais duradoura e eficaz entre organização artística e 

plateia.  

Em virtude do que foi mencionado, percebemos que embora o público deva 

ser considerado fundamental na distribuição comercial de um empreendimento 

artístico, não devemos sucumbir à lógica do mercado, imperiosamente, para nortear 

a criação artística. A experiência do SGT nos mostra que é possível elaborar 

estratégias de comunicação, distribuição e comercialização a partir do projeto 

artístico e não o contrário, necessariamente. Seja a montagem de um texto de 

Shakespeare, seja a montagem de um texto de Nelson Rodrigues, um teatro em 

Salvador ou em Feira de Santana, cada qual com suas peculiaridades artísticas e 

motivações que devem ser respeitadas, entendidas e melhor aproveitadas com o fim 

de encontrar seus públicos-alvo e possíveis. Da mesma forma, devem ser ouvidas e 

bem cuidadas, para que, através desta relação, seja possível uma reverberação 

artística e economicamente viável a todos os envolvidos. O SGT parece equilibrar as 

lógicas apontadas por Leitão (2014) quando ajusta seu negócio à sua 

sustentabilidade e aos interesses estéticos e ideológicos. Encontrou, em seu 

público, um fator determinante para esta equação. 

Pensar a produção artística como sendo economicamente viável não a torna 

menor. Lipovetsky e Serroy (2015) nos lembram de que a arte comercialmente viável 

pode gerar belezas e obras de artes, como também apresentar mediocridades e 

produções descartáveis. Cabe ao artista, portanto, o compromisso com valores 

estéticos e ideológicos. A partir daí elabora-se uma estratégia de comercialização. A 

influência do pensamento econômico para as artes impacta verdadeiramente na 

possibilidade de sustentabilidade e de sua permanência no mercado. Isto se aplica 

não somente a grandes empreendimentos artísticos, como também ao pequeno 
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produtor, ao grupo, ao artista. É urgente a desmistificação do pensamento que 

entende a preocupação econômica como sendo maléfica à criação. Fortalecer a arte 

economicamente colabora para com a sua ampliação e maior capacidade de 

reverberação. Some-se isto à profissionalização real do setor, cujos membros, 

capazes de gerar renda e prover seu sustento, dignamente, através desta atuação, 

poderão aprimorar seus métodos e, consequentemente, qualificar o serviço 

oferecido. Este princípio pode ser aproveitado em todos os continentes onde a arte 

persista, dialogando com o contexto específico em que estiver inserido. 

Não estamos aqui desconsiderando o caráter variável da receita obtida a 

partir de um empreendimento artístico. Assim como muitas outras atividades 

econômicas, a receita gerada pode sofrer variações significativas a depender do 

período, do contexto, circunstâncias externas ou internas. O que percebemos é a 

necessidade de ampliação das estratégias de captação e sustentabilidade, de 

aprimoramento da gestão no teatro e, por conseguinte, do fortalecimento dos 

projetos e organizações, de modo a tornar o empreendimento viável e a atividade 

constante.  

Percebemos, portanto, que não se faz necessário copiar metodologias, 

tampouco eleger um modelo a ser copiado.  O que se pauta aqui é a possibilidade 

de, a partir das informações obtidas, elaborar as próprias estratégias que dialoguem, 

por sua vez, com o contexto social, político e econômico local. Sobretudo, 

compreender a atividade artística também como uma atividade econômica, que 

precisa gerar receita contínua e sustentável, de modo a garantir seu real 

empoderamento. Para isso, é imprescindível que haja outras abordagens para a 

captação de recursos que não somente editais e patrocínios. Assim como água doce 

sobre a qual vagava, à deriva, o navio da história contada por Booket, o público está 

muito mais próximo dos artistas do que se imagina, podendo ser ele quem nos 

salvará de uma morte sedenta e solitária. 

 

 

 

 

 

 

 



118	  
	  

 

REFERÊNCIAS 
 

 
ANDREASEN, Alan; KOTLER, Phillip. Strategic Marketing for Nonprofit 
Organizations. Parentice Hall, 2003. 
 
ARAÚJO, Nelson de. História do teatro. Salvador: Empresa Gráfica da Bahia, 1991. 
 
AVELAR, Rômulo. O Avesso da cena: Notas sobre Produção e Gestão Cultural. 
Belo Horizonte: Duo Editorial, 2013. 
 
BENNET, Susan. Theatre Audiences: A Theory of Production and Recepction. 
2ª ed. New York: Routledge, 1997. 
 
BERNSTEIN, Joanne. Arts Marketing Insights: The dynamics of Building and 
retaining performing arts audiences. CA: Palgrave Macmillan, 2007. 
 
_______. Standing Room Only: Marketing Insights for Engaging Performing 
Arts Audience. CA: John Wiley e Sons, Inc. 2007. 
 
BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. 5ª Ed. São Paulo: Editora 
Perspectiva, 2011.  
 
BRANT, Leonardo (org.). Políticas culturais. Barueri: Manole, 2002. 
 
BRITO, Moema Renart de. Manual de administração teatral. Rio de Janeiro: 
Serviço Nacional de Teatro, 1972. 
 
BRYSSON, Bill. O Mundo é um palco. Tradução: José Rubens Siqueira. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008.  
 
CHARLE, Christophe. A Gênese da sociedade do espetáculo: teatro em Paris, 
Berlim, Londres e Viena. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. Rio de 
Janeiro: Campus, 2000. 
 
_______. Comportamento Organizacional: A Dinâmica do Sucesso das 
Organizações. 2ª ed. Campus: Editora Elsevier, 2005. 
 
COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. 2a Ed. São Paulo: 
Editora Iluminuras Ltda., FAPESP, 2004. 
 
CUNHA, Maria Helena. Gestão cultural: profissão em formação. Belo Horizonte: 
Duo Editorial, 2005.  
 
DAY, Barry. Shakespeare Globe Trust. This wooden 'O': Shakespeare's Globe 
reborn Book. English. Published London: Oberon Books, 1997. 
 



119	  
	  

DE ROSE, Alexandre Turatti. Planejamento e marketing: aplicação da matriz de 
portfólio para destinações turísticas. Manole, 2002. 
GREENBLAT, Stephen. Como Shakespeare se tornou Shakespeare. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011. 
 
FRANCO, Gustavo H. B.; FARNAM, Henry W. Shakespeare e a economia. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2009. 
 
FRASER, Margaret. Arts Management: A Practical Guide. Copyright ©Jennifer 
Radboumc and Margaret Fraser, 1996.  
 
HILL, Elizabeth; O’SULLIVAN, Catherine; O’SULLIVAN, Terry. Creative Arts 
Marketing. BH Publisher, Oxford, 2003. 
 
HODGES, C. WALTER. The Globe restored: a study of the Elizabethan theatre. 
Oxford University Press, 1968. 
 
HODGES, C.; SCHOENBAUM, S; LEONE, L. The Third Globe: Symposium for the 
Reconstruction of the Globe Playhouse. Detroit, Michigan: Wayne State 
University, 1981. 
 
HOGWOOD, Christopher. Music At Court. The Folio Society, London, 1977. 
 
HOWARD, Davis; SCASE, Richard. Managing Creativity: The Dynamics of Work 
and Organization. 1ª ed. Open University Press, 2001. 
 
KOLB, Bonita. M. Marketing for Cultural Organizations: New strategies for 
attracting audiences to Classical Music, Dance, Museums, Theatre and Opera. 
Cork, Ireland: Thompson Learning, 2005. 
 
KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São 
Paulo: Prentice Hall,2000. 
 
_______; ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing 14th Edition. Pearson 
Education, New Jersey, 2012. 
 
_______; SCHEFF, Joanne. Standing Room Only: Strategies for Marketing the 
Performing Arts. Harvard Business Scholl Press, 1997. 
 
LEITÃO, Claudia. Cultura em Movimento: Memórias e reflexões sobre políticas 
públicas e práticas de gestão.  Ed. Armazém, 2014. 
 
LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A Estetização do Mundo: Viver na Era do 
Capitalismo Artista. Tradução: Eduardo Brandão, São Paulo, Companhia das Letras, 
2015. 
MARTEL, Fréderic. Mainstream. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 
 
MONKWA, Michel P; DAWSON, W.; PRIEVE, Arthur. Marketing the Arts. 
Washington D.C., Greenwood publishing group, 1980. 
 



120	  
	  

MUYLAERT, Roberto. Marketing cultural e comunicação dirigida. Rio de Janeiro: 
Globo, 1993. 
NETO, Manoel Marcondes Machado; FERREIRA, Lusia Angelete. Economia da 
cultura: contribuições para a construção do campo e histórico da gestão de 
organizações culturais no Brasil. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011. 
 
NUSSBAUMER, Gisele Marchiori. O Mercado da Cultura em Tempos Pós 
Modernos. Santa Maria: Editora de UFSM, 2000. 
 
RENTSCHLER, Ruth. Innovative Arts Marketing. St. Leonards, N.S.W.: Allen e 
Unwin, 1999.   
 
RUBIM, Linda (org.). Organização e Produção da Cultura. Salvador: EDUFBA, 
FACOM/CULT, 2005.  
 
SANTOS, Gláucio Machado. Sobre requisitos de formação superior em artes 
cênicas: o artista como empreendedor. Revista “O teatro transcendente” do 
Departamento de Artes. Blumenau, v. 16, n. 2, 2011. 
 
SCHEFF, Joanne. Marketing Insights: The Dynamics of Building and Retaining 
Performing Arts Audience. John Wiley e Sons, Inc. 2007. 
 
SILVA, Edinice Mei. A organização excelente: diretrizes para o grupo teatral. 
2001. 203 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2001. 
 
UZEL, Marcos. A Noite do Teatro Baiano. Salvador: P55, 2010. 
 
VOLZ, Jim.  How to Run a Theater: A Witty, Practical and Fun Guide to Arts 
Management. New York: First published in 2004 by Back Stage Books, an imprint of 
Watson-Guptill Publication. 
 
WENDELL, Ney. Estratégias de mediação cultural pra a formação de público. 
Fundação Cultural do Estado da Bahia, 2014. 
 
 
 

REFERÊNCIAS EM MEIO ELETRÔNICO 
 

 
Annual Review 2005-6. The Shakespeare Globe Trust. Disponível em: 
www.shakespeares-globe.org. 
 
Annual Review 2006-7. The Shakespeare Globe Trust. Disponível em: 
www.shakespeares-globe.org. 
 
Annual Review 2007-8. The Shakespeare Globe Trust. Disponível em: 
www.shakespeares-globe.org. 
 



121	  
	  

Annual Review 2008-9. The Shakespeare Globe Trust. Disponível em: 
www.shakespeares-globe.org. 
 
Annual Review 2009-10. The Shakespeare Globe Trust. Disponível em: 
www.shakespeares-globe.org. 
 
Annual Review 2012. The Shakespeare Globe Trust. Disponível em: 
www.shakespeares-globe.org. 
Annual Review 2013. The Shakespeare Globe Trust. Disponível em: 
www.shakespeares-globe.org. 
 
Annual Review 2014. The Shakespeare Globe Trust. Disponível em: 
www.shakespeares-globe.org. 
 
AZEDO, S. Endomarketing cresce nas corporações. Notícias Financeiras, 1. 
2004. Disponível em:  
http://search.proquest.com.ezproxy.mmu.ac.uk/docview/466430357?pq-origsite=sum
mon. Acesso em: 11 fev. 2015. 
 
DOBSON, Michael; WELLS, Stanley W.  The Oxford companion to Shakespeare 
- Book. English.  Published Oxford : Oxford University Press, 2005. Disponível em: 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198117353.001.0001/acref-
9780198117353. 
 
JOHN ORREL. Obituary. Disponível em:  
http://www.theguardian.com/news/2003/oct/11/guardianobituaries.artsobituaries. 
Acesso em: 09 jun. 2015. 
 
KERRIGAN, Finola; FRASER, Peter; Mustafa O. Arts Marketing. Elsevier 
Butterworth-Heinemann.Linacre House. Oxford , 2004. 
 
LIMA, Raquel Sousa. O conceito de cultura em Raymond Williams e Edward P. 
Thompson: breve apresentação das ideias de materialismo cultural e experiência. In: 
Revista Cantareira, História da UFF, 2004, 8ª edição on-line. Disponível em: 
http://www.historia.uff.br/cantareira/edic_passadas/V8/artigo02.htm# Acesso em 02 
de março de 2015. 
 
MEYER, Karl E. Sam Wanamaker's Great Obsession. The New York Times. Nova 
Iorque: 29 dez.1996. Disponível em: 
http://www.nytimes.com/1996/12/29/opinion/sam-wanamaker-s-great-obsession.html 
½. Acesso em: 10 fev. 2015. 
 
Playing Shakespeare with Deutsche Bank. Deutsche Bank Responsibility. 
Disponível em: https://www.db.com/cr/en/concrete-playing-shakespeare.htm 1/5. 
Acesso em: 31 jul. 2015. 
 
PORTER, Stephen. The great fire of London. Oxford Dictionary of National 
Biography, Oxford University Press. Disponível em: 
[http://www.oxforddnb.com/view/theme/95647. Acesso em 23 de fevereiro de 2015. 
 



122	  
	  

Relatório de Gestão 2011-2014. Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 
2015. Disponível em: www.fundacaocultural.ba.gov.br. 
 
REVISTA OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL. A arte como objeto de políticas 
públicas: OIC. – N. 12 (maio/ago. 2011). – São Paulo : Itaú Cultural, 2011. 
 
REVISTA OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL: OIC. – n. 13 (set. 2012). – São Paulo 
: Itaú Cultural, 2012. 
 
Sam Wanamaker Playhouse. The Guardian. Disponível em: 
http://www.theguardian.com/artanddesign/2014/jan/12/sam-wanamaker-playhouse-gl
obe-review 1/3. Acesso em: 09 jul. 2015. 
 
Theo Crosby Dies. New York Times. Disponível em: 
http://www.nytimes.com/1994/09/15/obituaries/theo-crosby-dies-architect-was-67.htm
l. Acesso em: 19 jun. 2015. 

 


