
PATRÍCIA CANÇADO

O canadense Guy Laliberté era, nos
anos 80, um desses saltimbancos
que andam em perna de pau e

cospem fogo pelas ruas de Quebec. Ho-
je, está à frente de um dos maiores fe-
nômenos do meio artístico e do mun-
do dos negócios dos últimos anos: o Cir-
que du Soleil, uma multinacional do cir-
co com vendas anuais superiores a US$
600 milhões. A trupe canadense não
lembra em nada a antiga imagem de
infância que se tem dos picadeiros. No
Cirque du Soleil não se vêem animais
amestrados ou números repetidos à
exaustão, como a mulher barbada ou
o homem-bala. O espectador não sen-
ta em bancos apertados, com poeira no
chão, debaixo de uma tenda de lona
quente. O Cirque reinventou a idéia
de circo e transformou um negócio con-
siderado morto em uma superprodu-
ção milionária.

A empresa criada por Laliberté virou
até um caso de estudo acadêmico como
fenômeno de marketing. "O Cirque du
Soleil combinou as brincadeiras do cir-
co tradicional com os altos valores de
produção e a sofisticação intelectual dos
teatros e bales para criar uma nova ar-
te", diz Renée Mauborgne, professora
de Estratégia Empresarial da francesa
Insead, uma das principais escolas de
negócios do mundo. "Com ela, abriu
um mercado desconhecido." Renée de-
dicou ao Cirque du Soleil um capítulo
inteiro de seu livro A Estratégia do
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ÁGICA!
Oceano Azul, sobre empreendimentos
revolucionários e inovadores. Os shows
do Cirque são uma mistura de dança,
música, humor, teatro, trapézio, acroba-
cia, tudo embalado na mais moderna
cenografia, semelhante à dos espetácu-
los da Broadway.

Em 21 anos, os shows já foram vis-
tos por mais de 50 milhões de espec-
tadores - no Brasil, eles deverão se apre-
sentar pela primeira vez em agosto. Até
hoje, nenhum dos espetáculos deu pre-
juízo, e os lucros são estimados em US$
100 milhões por ano. No ranking das
marcas mais conhecidas no mundo, pre-
parado pela consultoria Interbrand, o
Cirque aparece na 22" colocação, à fren-
te de grifes como McDonald's, Microsoft

e Disney. O sucesso é tão grande que os
donos de hotéis de Las Vegas construí-
ram teatros sob medida para o grupo -
a cidade já tem cinco casas dedicadas
ao Cirque du Soleil.

O Cirque du Soleil tem todas as prá-
ticas comuns nas empresas da era do co-
nhecimento, baseadas mais no talento
e no capital intelectual do que nas má-
quinas e fábricas. A primeira é a pos-
sibilidade - e a disposição - de arris-
car. "Gostamos de correr riscos. É par-
te do que somos. Toda vez que entramos
numa zona de conforto damos um jei-
to de sair. Sentir-se confortável num ne-
gócio como o nosso é muito, muito pe-
rigoso", afirmou o presidente do Cirque,
Daniel Lamarre, em entrevista à revista

americana Fast Company. Cada espe-
táculo do Cirque du Soleil é muito di-
ferente do anterior. Antes de entrar em
cartaz, os estudos e ensaios podem le-
var até três anos e exigir investimen-
tos de pelo menos US$ 20 milhões.

A segunda prática são os investimen-
tos elevados em pesquisa e desenvolvi-
mento. Todo ano, 70% do lucro é in-
vestido em pesquisa, desenvolvimento
e novos shows. Em vez de criar franquias
para ganhar dinheiro rápido, o Cirque
monta espetáculos únicos e não abre
mão de produzir tudo em casa. Em 2006,
o grupo está com 13 shows em cartaz ao
mesmo tempo, em teatros ou roteiros iti-
rierantes. Todos são tocados por gente
do próprio grupo, treinada na sede de >
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INOVAÇÃO CONSTANTE Todos os anos o grupo reinveste 70% do lucro em
pesquisa e desenvolvimento e produção de novos shows

SHOW ITINERANTE O espetáculo
Saltimbanco virá ao Brasil neste ano

Montreal, de 32 mil metros quadrados
de área construída.

A busca constante pela inovação le-
va o Cirque du Soleil a adotar uma ter-
ceira prática: fazer o possível para con-
quistar e reter os melhores talentos.
"Nunca vi uma infra-estrutura como
a deles em lugar nenhum. A sede é
imensa, com vários estúdios, onde o ar-
tista tem tudo de que precisa para tra-
balhar. Do figurino ao fisioterapeuta",
diz a atriz brasileira Teuda Bara, con-
vidada para atuar no espetáculo KA,
a produção mais cara da história do cir-
co, com 75 artistas, 170 técnicos e um
custo de US$ 165 milhões. (Ao todo, o
show tem cinco palcos que se movem.
Um deles, em todas as direções.)

Na busca incessante pelo talento, La-
liberté vai atrás de grandes artistas e
atletas aonde quer que eles estejam.
Manda olheiros para jogos olímpicos,
escolas de circo em Moscou, de contor-
cionismo na Mongólia, para o festival
de artes em Nova York ou para teatros
no Brasil - foi no grupo de teatro minei-

ro Galpão que o circo descobriu Teuda
Bara. O Cirque du Soleil tem hoje mais
de 3 mil funcionários, de 40 naciona-
lidades. "Um dos segredos deles é con-
tratar gente muito boa e mão-de-obra
razoavelmente barata, como ex-atletas
olímpicos que não tinham mais opção
de trabalho no esporte", diz Teuda.
Uma vez escolhidos, os artistas ganham
contratos de prazo longo e o grau de
exigência é altíssimo. Laliberté costu-
ma dizer que a auto-superação e a so-
fisticação dos movimentos é o que di-
ferencia o Cirque du Soleil dos outros.

Outra prática do Cirque é o uso in-
tensivo de computadores e tecnolo-
gias avançadas na gestão do negócio.
Ã empresa mantém um banco de da-
dos com o nome de 20 mil talentos e
informações que vão de descrições das
habilidades físicas dos artistas a ima-
gens gravadas em vídeo dos testes. Ao
reunir artistas do mundo inteiro, a
idéia é criar um conflito criativo e ge-
rar idéias originais a partir de pon-
tos de vista diferentes.

Cada passo da companhia é calcu-
lado. A vinda ao Brasil demorou por-
que o país não atendeu a uma das exi-
gências do grupo. O Cirque temia não
ter público com dinheiro suficiente pa-
ra pagar o alto preço dos ingressos, por
volta de US$ 50. O país só entrou na
rota porque a rede mexicana Televi-
sa vai patrocinar a turnê latina. O Cir-
que está se apresentando no México
agora e, antes de chegar ao Brasil, pas-
sará pelo Chile e pela Argentina. "Há
muito tempo tento convencê-los a vir
ao Brasil, mas eles sempre esbarram
no problema financeiro. O circo gas-
ta US$ 200 mil toda vez que levanta
uma tenda numa cidade", diz Julia-
na Neves, a primeira artista brasilei-
ra contratada pelo Cirque du Soleil, há
oito anos. No segundo semestre, o Cir-
que du Soleil se apresentará no Rio de
Janeiro e em São Paulo durante dez se-
manas, com o show Saltimbanco, um
dos mais antigos do grupo. Os brasilei-
ros poderão, então, conhecer a fórmula
que reinventou o circo. •
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