Dossiê Empreendedorismo

Uma empresária
na pista de dança
Uma editora, produtoras de cinema e vídeos,
uma gravadora –Madonna fundou várias empresas.
Jamie Anderson e Martin Kupp, da European School
of Management, analisam seu diferencial

Q

uando ouve falar em empreendedores, a maioria das pessoas pensa em
jovens enérgicos que desenvolveram uma idéia em um negócio de sucesso.
Essa empresa bem-sucedida cresceu de dois funcionários para centenas ou
milhares e agora vale milhões. Os fundadores pegaram uma idéia excepcional
e a transformaram em um negócio convencional lucrativo.
Agora imagine um empreendedor diferente que, em 2005, alcançou novos patamares de sucesso pelos parâmetros de seu ultracompetitivo setor de atividade. Seu
documentário mostrou nos cinemas o que acontece por trás das câmeras durante
uma turnê mundial de música pop e seu 10º álbum gravado em estúdio foi lançado.
O primeiro single do álbum alcançou direto o topo dos melhores do Reino Unido,
representando seu 11º single no topo das paradas do país. Durante a primeira semana,
o single foi o download número um nas lojas do iTunes pelo mundo, e no mesmo ano o
empreendedor abriu o MTV European Music Awards com uma performance ao vivo da
música. Esse empreendedor dinâmico atende pelo nome de Madonna Louise Veronica
Ciccone Ritchie.

AS CINCO DIMENSÕES DE MADONNA
Como Madonna atingiu tanto sucesso? E por que deveríamos nos importar com isso?
Porque as cinco dimensões de sua estratégia de sucesso (visão, conhecer os clientes e o
mercado, alavancar competências e atacar os pontos fracos, implementação coerente e
auto-renovação contínua) são igualmente fundamentais para o sucesso no mundo dos
negócios. Vale a pena aprender com ela.

Visão
Um dos mais importantes impulsionadores do sucesso de Madonna tem sido sua visão:
ela decidiu se tornar a maior artista do sexo feminino do planeta. Entre 1983 e 2005,
seus dez álbuns em estúdio, múltiplas turnês mundiais e aproximadamente uma dúzia de
papéis em filmes criaram-lhe uma imagem e persona além de qualquer campo individual
de entretenimento. Ao concretizar sua visão, ela também conseguiu muito dinheiro: é
facilmente a artista mais bem paga do mundo artístico, com um patrimônio líquido de
US$ 325 milhões. Seu espectro de atividades pessoais e profissionais –performances ao vivo,
aparições em televisão, álbuns, clipes, filmes de Hollywood, livros e vínculos com atividades
beneficentes– evidencia uma dedicação notável a esse objetivo único.
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A performance
de MadonNa no
MTV Video Music
Awards em 1984
é considerada
o primeiro golpe
de mestre dela

Madonna demonstrou concentração na busca de seu objetivo durante toda a carreira.
Sua aspiração de ser artista começou no colegial, quando era aluna nota 10 e excelente
em esportes, dança e teatro. Ela manteve seu interesse em dança durante breves períodos
em faculdades em Michigan e na Carolina do Norte, e em 1977 foi para Nova York, onde
estudou com o conhecido coreógrafo Alvin Ailey e trabalhou como modelo. Dois anos
mais tarde, mudou-se para a França para participar de um show estrelado pelo cantor
de disco music Patrick Hernandez. Lá conheceu o músico Dan Gilroy; de volta a Nova
York, o par formou a banda de clube noturno The Breakfast Club, na qual Madonna
era baterista e vocalista. Em 1980, ela montou o grupo pop Emmy com o ex-namorado
e baterista Steve Bray, nascido em Detroit. Juntos, eles criaram músicas de clube, que
levaram a um contrato com a gravadora Sire Records. Com o destacado DJ de Nova
York Mark Kamins na produção, a banda gravou Everybody, um hit das danceterias norteamericanas em 1982.
Da mesma maneira que Madonna desenvolveu planos de carreira e objetivos de longo
prazo para alcançar o sucesso, as empresas precisam ter uma visão de aonde querem ir e
como chegar lá. Uma grande companhia do setor de telecomunicações passou a maior
parte dos últimos dois anos debatendo se era efetivamente operadora de telefonia celular
ou se deveria ir para o mundo da convergência de redes fixas e móveis. Esse debate absorveu a atenção dos gestores, atrasou decisões-chave e semeou incerteza entre as operadoras
nacionais. Enquanto isso, concorrentes ágeis se movimentaram para roubar a atenção de
analistas e investidores ao estabelecer planos audaciosos para um futuro de convergência
e concentrar sua atenção na inércia estratégica de sua rival.
Analogamente, gestores que estão inseguros quanto a seus objetivos de carreira com
freqüência perdem oportunidades e, conseqüentemente, enviam um sinal confuso aos
subordinados, colegas e superiores. Um dos autores deste artigo recentemente teve uma
conversa com um gestor francês de médio escalão que estava frustrado com a lenta evolução
de sua carreira. Quando indagado sobre o que gostaria de alcançar, o gestor só conseguiu
responder em relação a nível hierárquico dentro da organização, número esperado de
subordinados e salário previsto. A suposição que ele fez era de que a organização deveria
criar-lhe oportunidades, não o contrário. Entretanto, em um mundo de hierarquias em
colapso e no qual acabou a promoção de cargo baseada em tempo de serviço, os gestores
precisam desempenhar papel ativo na moldagem de suas carreiras e agregar valor a suas
organizações. As duas coisas não são excludentes.

Conhecimento dos clientes e do mercado
Está claro que o sucesso de Madonna se fundamenta na profunda e perceptiva admiração de seus clientes e no entendimento do setor musical. Sua performance no MTV Video
Music Awards em 1984 aos 26 anos de idade é considerada o primeiro golpe de mestre
de uma carreira que veria muitos mais. Ela entrou no palco para cantar “Like a Virgin”
vestindo um misto de corpete e vestido de noiva. Durante a apresentação, Madonna rolou
no chão, revelando ligas e meias rendadas, e fez diversos movimentos sexualmente sugestivos. A apresentação foi chocante para a maioria do público, mas serviu para aumentar
sua popularidade com seu principal grupo-alvo, os fãs adolescentes. Seus cabelos loiros
tingidos com raízes marrons, luvas de renda sensuais, lingerie por cima da roupa e fivela
de cinto com a inscrição “Brinquedo de Menino” definiram a moda teen pop da época.
Madonna também mostrou sua habilidade de canalizar as tendências crescentes.
Embora se tenham utilizado grupos de discussão para ajudar a vender tudo, desde sabão
em pó até partidos políticos, ela foi uma das primeiras artistas do mundo a trazer essa
abordagem para o setor musical. Para sondar o mercado, uniu-se, em meados de 2005,
ao DJ e produtor Stuart Price para testar músicas em clubes de Liverpool, na Inglaterra,
a Ibiza, na Espanha. As músicas eram tocadas sem os característicos vocais de Madonna,
e a rea-ção das multidões foi filmada e usada para determinar a lista final de canções do
álbum Confessions on a Dance Floor. De acordo com Price, “você pode trabalhar em uma
música por 12 horas, mas eu posso garantir que você saberá dentro de apenas 10 segundos
depois de colocar a música em um clube noturno se ela funciona ou não”.
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A freqüente
reinvenção de
Madonna mostra
sua consciência
da mudança de
estilos e atitudes
da sociedade

Madonna também demonstrou ter know-how sobre o setor musical. Sabendo que este
é fortemente influenciado por empresas como a emissora de televisão MTV e as grandes
gravadoras, ela se juntou à MTV bem no começo de sua carreira. Seu primeiro álbum
vendeu apenas moderadamente no início, mas, graças à presença freqüente na MTV, Madonna ganhou exposição nacional; o álbum chegou ao oitavo lugar na parada da revista
norte-americana Billboard e foi disco de platina cinco vezes nos Estados Unidos. Por fim,
vendeu aproximadamente 10 milhões de cópias no mundo todo. A MTV comercializou a
imagem de Madonna agressivamente como uma combinação sexy e divertida das culturas
punk e pop, e ela logo se tornou aliada próxima da rede.
Madonna também foi reconhecida como habilidosa autodivulgadora, um ingrediente
crítico para o sucesso em um setor que vê novos concorrentes entrando quase diariamente. Seu uso do sexo como ferramenta de marketing lhe trouxe fama e notoriedade no
início dos anos 90, quando se tornou uma das primeiras artistas do mercado de massa
do mundo a manipular a justaposição de temas sexuais e religiosos. Em 2003, ela novamente gerou controvérsia quando beijou duas artistas no palco durante o MTV Video
Music Awards. Essas ações revelam um entendimento profundo da política do setor
musical e comprovam sua habilidade de caminhar sobre a tênue linha entre o chocante
e o sacrifício da carreira.
A maioria das empresas e setores não tolera tal comportamento para chamar a
atenção. No entanto, para progredir em um mundo cada vez mais competitivo e globalizado, elas precisam desenvolver um entendimento refinado de seus clientes e mercado, como fez Madonna. Uma fraca atenção à dinâmica do mercado e às crescentes
necessidades dos consumidores pode fazer com que as empresas sejam suplantadas por
suas rivais. Veja o caso de companhias anteriormente grandes como a Compaq e a DEC
Systems, cujo foco interno e falta de visão do setor e dos consumidores as levaram de
líderes de mercado a participantes secundárias da indústria da informática. Ou pense
nos gestores que ficam trancados em modelos mentais de sucesso passado, incapazes
de interpretar os movimentos de concorrentes ou as mudanças nas necessidades dos
clientes. Profissionais de alto desempenho com histórico de sucesso têm visto sua carreira entrar em parafuso.

Como alavancar competências e atacar os pontos fracos
Outro importante elemento do sucesso de Madonna tem sido sua habilidade de conhecer as próprias competências e pontos fracos. Ao observar sua carreira, fica óbvio que
uma de suas mais valiosas competências é a capacidade de juntar pessoas com diversos
talentos com ela como centro. Usando sua extensa rede de pessoal de apoio –músicos,
técnicos, produtores, dançarinos e designers–, ela consegue atacar seus pontos fracos e até
compensá-los.
Bem no início da carreira, Madonna percebeu que nem suas habilidades de dança nem
sua voz eram fortes o bastante por si sós e passou a se enturmar. Uma de suas primeiras e
provavelmente mais importantes e bem-sucedidas alianças começou em 1982. Ela voou para
Los Angeles e convenceu o empresário de Michael Jackson, Freddie De Mann, a ajudá-la
a promover sua carreira musical; De Mann fez exatamente isso. Em 1983, foi lançado seu
primeiro álbum próprio, Madonna, cujo single “Borderline” constituiu seu primeiro hit
nos top 20 de diversos países.
Da mesma maneira, a estréia de Madonna como atriz ocorreu graças a seu casamento
com o ator hollywoodiano Sean Penn, e o lançamento de seu livro Sex contou com o apoio
de amigos famosos dos setores de publicação e moda. Em dezembro de 2000, Madonna se
casou com o diretor de cinema Guy Ritchie e logo em seguida apareceu em Star, comercial
curto dirigido por ele para a BMW.
Assim como para os indivíduos, o conhecimento aguçado de pontos fortes e fracos é
crítico para o sucesso de empresas. As organizações podem ser culpadas de administrar
obsessivamente para o curto prazo em vez de desenvolver ou adquirir as habilidades
necessárias para o sucesso de longo prazo. Uma companhia alemã com a qual um dos
autores deste artigo trabalhou passou os últimos cinco anos engajando-se em uma forma
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de lipoaspiração corporativa para cortar custos e consolidar operações. O desempenho
financeiro melhorou de modo impressionante, mas isso mascara o esvaziamento da capacidade da organização de gerar crescimento da receita.

Implementação coerente
Madonna também soube permanecer no topo graças à impressionante habilidade
de implementar sua estratégia. Talvez o mais surpreendente seja o fato de que Madonna não é produto de qualquer empresa musical; seu sucesso ocorreu em grande
parte como resultado da habilidade de conseguir realizar o trabalho. Apesar do crescente domínio do setor de mídia global por empresas multinacionais como Warner
Brothers, Sony, Bertelsmann e Vivendi Universal, ela manteve sua independência
enquanto expandia sua influência.
A maioria dos interesses de entretenimento de Madonna é de propriedade de suas
empresas e por elas operada. Ela é proprietária da Boy Toy (editora), da Siren Films
(produtora de cinema) e da Slutco (produtora de vídeos), e em 1992 formou a empresa de gravação e gestão Maverick, uma joint venture com a Warner Brothers Records.
O negócio lhe garantiu um salário-base de US$ 8 milhões por ano e uma participação nos
lucros gerados por outros artistas da Maverick. Apesar do sucesso de “Justify My Love” em
1990, o conteúdo sexual tanto da letra como do videoclipe da música a fez ser embargada
por executivos da rede da MTV. Em resposta, a gravadora de Madonna decidiu vender o
videoclipe como o primeiro “single de vídeo” do mundo. O vídeo vendeu mais de 400 mil
cópias, e o single, mais de 1 milhão. No fim de 2005, todo seu catálogo se tornou disponível
pela primeira vez no iTunes após negociações duras e diretas com a Apple.
A implementação também é crucial para as organizações e para as pessoas dentro
delas –estratégia é a parte fácil, mas, como qualquer gestor inteligente sabe, o diabo
está nos detalhes para conseguir realizar o trabalho. Muitas empresas gastam meses ou
anos em estratégias elaboradas, porém não são capazes de desenvolver as estruturas,
processos e método para implementá-las. A Philips, gigante dos eletrônicos, tem tentado
reinventar seu negócio por quase duas décadas. Não é que tenha faltado determinação
estratégica aos presidentes da companhia; foi a implementação em suas divisões que se
mostrou tarefa árdua.
No nível individual, muitos gestores, apesar de serem ótimos no estabelecimento de
metas, não têm habilidade ou motivação para continuar. Como mostrou recente pesquisa
de Sumantra Ghoshal e Heike Bruch, somente 10% dos gestores são verdadeiramente
determinados em seu trabalho. Esses poucos determinados fazem o que parece impossível acontecer ao dedicar tanto concentração como energia às tarefas com que deparam.
Os 90% restantes dos gestores são distraídos, desengajados ou procrastinadores em suas
funções.

Auto-renovação contínua
O quinto elemento do sucesso de Madonna tem sido sua capacidade de renovar sua
popularidade. Em menos de um ano do fracasso comercial de seu álbum American Life,
ela embarcou em sua Reinvention World Tour, durante a qual se apresentou em 56 datas
em diversos países; foi a turnê de maior receita do mundo em 2004, faturando mais de
US$ 136 milhões.
Compare Madonna, com suas habilidades de reinvenção, com muitos “músicos de
apenas um sucesso” ou com artistas como os Rolling Stones, que desfrutaram longos
períodos de popularidade, mas cuja base de fãs envelheceu. A freqüente reinvenção do
estilo e som de Madonna mostra sua consciência da mudança de estilos, normas e atitudes da sociedade em rápida transformação. De seu visual punk-pop no início dos anos
1980, sua base de fãs sempre crescente testemunhou múltiplas reencarnações: o visual
de rock glamouroso no fim da mesma década; a imagem retrô à la Marilyn Monroe e o
estilo pornográfico soft-core no início dos anos 1990; o visual de última moda em meados
dessa década; a imagem espiritual que acompanhou a gravidez no fim dos anos 1990; e
o visual disco associado com o lançamento de Confessions on a Dance Floor em 2005. Talvez
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não seja de surpreender o fato de ela ser conhecida como a rainha da reinvenção nos
círculos da indústria fonográfica.
Algumas pessoas dizem que no mundo corporativo não é possível ensinar novos truques a cachorros velhos. No entanto, organizações e indivíduos que são “cachorrinhos de
apenas um truque” podem esperar o descarrilamento de seu mercado ou de sua carreira
se não forem capazes de se renovar.
Veja os desafios enfrentados por empresas ao longo da história em setores como os da
fotografia química, enciclopédias impressas e lojas de departamentos, que lutaram para se
reinventar à beira da desordem do setor. Apenas poucas companhias, como a finlandesa
Nokia, mostraram uma incomum habilidade de redefinir radicalmente seus negócios para
responder às mudanças das tendências do mercado e gostos dos consumidores. A Nokia
começou como fabricante de papel em 1865, mas expandiu seu negócio para setores como
os de borracha, cabos elétricos, bens de consumo eletrônicos, computadores pessoais,
telefones celulares e tecnologias de rede. Seu ataque mais recente ocorre com a oferta
de serviços terceirizados, enquanto tenta administrar as redes de celular das empresas de
telecomunicações em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento.
Em 2006, Madonna emprestou sua voz a uma personagem de um filme de animação
de US$ 80 milhões, Arthur e os Minimoys, e estreou Confessions Tour, turnê mundial para
promover o CD Confessions on a Dance Floor [que teve sua etapa brasileira cancelada].
Depois de duas décadas e meia no topo de sua profissão, existem poucos indícios de que
Madonna esteja em declínio. Empresas e gestores, por favor, tomem nota.
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