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Um nome: Madonna. Dependendo da década em que 
você nasceu, este é um nome que desperta muitas 
reações diferentes. Para alguns, é uma “popstar dos 

anos 80”. Para outros, é música para dançar. Há também 
quem lembre de Madonna como sinônimo de sensualida-
de e controvérsia. Independente de qual seja a primeira 
imagem que lhe venha à cabeça, o nome dela é conhecido 
em praticamente todo o planeta.

Essa onipresença no imaginário popular é resultado 
de um trabalho minucioso de criação artística, é claro, 
mas também de inteligência de negócios. Madonna 
Louise Veronica Ciccone foi a primeira mulher em-
preendedora a aparecer na capa da Forbes, em 1990. 
Ela completa 63 anos de idade em 2021 com um net 
worth de aproximadamente 600 milhões de dólares. 
Ok, tecnicamente ela não é uma bilionária, mas con-
venhamos, é um montante invejável, principalmente 
para uma pessoa que trabalha com arte, um serviço 
tão difícil de se tangibilizar.

Uma das provas do legado empresarial de Madonna é o 
fato de que ela é uma das pessoas com mais inclusões no 
Guinness Book. Escolhi três das dezenas de recordes da 
artista documentados no livro:
	 •	Ela	conquistou	duas	vezes	o	recorde	de	turnê	mais	

rentável de todos os tempos. A primeira vez foi com 
a “Confessions Tour” em 2006. Ela quebrou o próprio 
recorde em 2009 com o show “Sticky and Sweet”, que 
passou pelo Brasil.

	 •	Madonna	é	a	artista	mais	remixada	de	todos	os	tempos.	
É um belo título por si só, mas é também uma fonte 

considerável de renda, já que parte da renda de um 
remix autorizado vai para o artista original.

	 •	São	mais	de	300	milhões	de	discos	vendidos	em	toda	a	
carreira.

O impacto dela vai além do entretenimento. A atenção 
que ela desperta com suas músicas e vídeos gera um efeito 
dominó em uma série de áreas de negócio que vai da moda à 
metalurgia necessária para montar os palcos de seus shows.

Business intelligence já era uma skill para Madonna muito 
antes da palavra virar jargão. Ao contrário de outros popstars 
que viram suas fortunas descendo pelo ralo (como é o caso 
do rei do pop Michael Jackson, que tinha uma dívida de 
aproximadamente 500 milhões de dólares quando faleceu 
em 2009), Madonna sempre teve como prioridade manter 
o controle absoluto de seu direcionamento artístico, de 
suas fontes de renda, de sua imagem e de sua qualidade 
de vida. Ela usa o dinheiro conquistado com seu talento 
como musicista e performer para investir em outras áreas. 
Exemplos:
	 •	Moda: ela frequentemente faz ações de cobranding 

internacional com marcas como Gap, Macy’s e H&M;
	 •	Cosméticos: é dela a marca MDNA, linha de produtos 

de skincare com grande sucesso entre um público de 
alto poder aquisitivo;

	 •	Educação e tecnologia: Madonna é uma das acionárias 
da novíssima plataforma de educação online Bright; 

	 •	Alimentos: a rainha do pop foi uma das primeiras 
pessoas a ver potencial global na marca Vita Coco, 
investindo cerca de 1,5 milhão de dólares em 2010, e 

recebendo um retorno muito maior quando a marca 
foi vendida em 2017. 

	 •	Arte: além de fazer sua própria arte, Madonna por 
muitos anos comandou o selo Maverick Records, que 
lançou discos de artistas como Alanis Morissette, Lenny 
Kravitz, Muse e Marilyn Manson.

Madonna fez escola no entretenimento ao apresentar 
a imagem de uma mulher independente da opinião dos 
outros, abrindo espaço para powerhouses como Taylor 
Swift, Beyoncé e Anitta. E por falar da nossa superstar 
brasileira, Anitta participou do álbum de estúdio mais 
recente de Madonna, “Madame X” em 2019, que estreou 
no primeiro lugar do iTunes em mais de 60 países. A turnê 
do disco revolucionou mais uma vez, ao trazer a estrutura 
de um megashow para teatros pequenos, com público má-
ximo de 5000 pessoas e pouquíssimas datas. A essa altura 
do texto, você deve imaginar que sou fã dela. Sim, sou. 
Cresci ouvindo a música dela, mas também aprendi muito 
observando a forma como ela administra seus negócios. 
Seja fã ou não, estudar a carreira de Madonna é estudar a 
trajetória de uma empreendedora que sabe analisar dados, 
errar, acertar e fazer tudo isso sob o escrutínio da mídia. 
Quem sabe um dia Elon Musk chega lá.

(*) - É artista, comunicador e produtor de ativos de entretenimento 
para projetos no Brasil, Estados Unidos, Suécia e Austrália. Mestre 
em Entertainment Business pela Full Sail University, com formação 

em Jornalismo, Publicidade e Cinema pela UTP, Planejamento de 
Comunicação Integrada pela FAO, Sound Design pela Escola São Paulo 

de Economia Criativa, AIMEC e Escuela Sonica Buenos Aires. César 
apresenta, toda quarta 19h, a live “Arte, Entretenimento e Conexões” nos 

canais da Full Sail Brazil Community. www.cesarmunhoz.com 

Aprenda business 
intelligence com Madonna
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Para uma escola, isso 
não é diferente. Mes-
mo que essa não tenha 

fins lucrativos, elaborar 
preços adequados para a 
sua estrutura é fundamental. 
Isso porque existem custos 
e despesas fixas que inde-
pendentemente de existir 
receita ou não, precisam 
ser pagas.

Para elaborar um preço, 
existem diversas formas e 
técnicas. Pode-se definir 
um preço baseado em atu-
alização de seus custos, 
em índices inflacionários, 
concorrentes ou disponi-
bilidade de renda dos seus 
clientes. Mas não importa 
o formato escolhido, o re-
comendável é sempre fazer 
um racional financeiro, 
entendendo a estrutura 
definida por aquela escola. 
Recomendo seis passos 
fundamentais:

Mesmo que essa não tenha fins lucrativos, elaborar preços 
adequados para a sua estrutura é fundamental.

Como definir o preço das mensalidades escolares
Estabelecer preços de forma equivocada pode prejudicar a atividade e o desempenho das empresas. Essa afirmação foi feita por diversos teóricos da 
administração que entendem que esse exercício é vital para a sobrevivência de uma organização

Passo 1
Definição de indicadores 

financeiros: em um país 
inflacionário como o nosso, 
estimar indicadores inflacio-
nários é papel fundamental em 
qualquer definição de preços. 
Isso porque a base de custos e 
despesas de uma organização 
terá reflexos de índices como 
IGP-M, IPCA, INPC, SELIC e 
câmbio, por exemplo. Fontes 
não faltam para ajudar você 
nesse tipo de estimativa.

Passo 2
Definição da base de 

alunos para o próximo 
ano: deve-se ter uma ideia 
de volume, ou seja, do nú-
mero de alunos para o ano 
seguinte. Para isso, o exer-
cício de ensalamento é de 
vital importância.

Passo 3
Definição dos custos e 

despesas fixas: tais gastos 
são aqueles que independen-

bre a receita de anos anterio-
res para o próximo período. 
Outra forma é definir esse 
parâmetro por aluno.

Passo 5
Definição da estimativa 

de lucro: saber a expecta-
tiva de lucratividade que o 
proprietário da escola tem 
é imperativo. Isso porque o 
dono da escola precisa ter 
o retorno sobre o investi-
mento. Também é saudável 
que o negócio tenha sobras 
para permitir reinvestimen-
tos. Acrescenta-se a isso a 
necessidade de ter reservas 
para futuras contingências. 
Geralmente, esse indicador é 
definido de forma particular, 
variando conforme o tipo de 
investidor, ou mesmo, riscos 
aderentes ao mercado em 
que atua.

Passo 6
Definição do preço: 

enfim, chegamos à última 

etapa.  Sob o aspecto uni-
camente financeiro, deve-se 
somar as despesas e os cus-
tos totais (fixos e variáveis), 
os tributos e o lucro desejado 
(esses dois últimos, uma 
relação sobre a receita). 
Chega-se então ao total do 
faturamento anual. Sobre 
esse montante, basta fazer 
a divisão pelo número de 
alunos estimados e o número 
de parcelas (geralmente, em 
12 meses).

Enfim, várias perguntas 
precisam ser respondidas 
antes de definir e divulgar 
os preços. Mas não podemos 
negar que ter transparência 
e um pensamento racional 
dos cálculos facilitam, e mui-
to, o entendimento dos pais 
no momento da matrícula de 
um novo aluno. 

(*) - É coordenador de programas 
de MBA nas áreas Tributária, 

Contábil e de Controladoria da 
Universidade Positivo.
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temente de existirem alunos 
ou não, ou seja, faturamento, 
existirão. Em uma escola, 
podemos citar como exem-
plo de gastos fixos: aluguel 
do imóvel, folha da área 
administrativa, consumo 
mínimo de energia elétrica 
e água, dentre outros. 

Passo 4
Definição de gastos 

variáveis: são aqueles que 

só existirão se houver alu-
nos. Por exemplo, gastos 
com alimentação, material 
didático, partes variáveis 
de energia elétrica e água, 
tributos, inadimplência, e 
outros. Para esses casos, é 
muito comum fazer uso de  
percentuais sobre o fatura-
mento como premissas. 

Pode-se, inclusive, utilizar 
as referências de relação so-
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É notável que a carga tributá-
ria no Brasil é muito alta. Como 
se não bastasse essa realidade, 
a crise por conta da pandemia 
assustou o empresariado. 

No ano passado, alguns be-
nefícios foram oferecidos pelo 
governo federal, mas não obti-
veram eficácia para diminuir o 
impacto que a Covid-19 causou no 
mercado. Os mecanismos dispo-
nibilizados pelo governo para as 
empresas se recuperarem nesse 
cenário crítico que vivemos não 
foram suficientes e, infelizmente, 
se a empresa depender de algum 
programa federal, a tendência é, 
no mínimo, de estagnação. 

A possibilidade de fôlego pro-
movida pelos parcelamentos do 
Darf e Refis (lucro real presumido 
e simples nacional) fica muito 

aquém das expectativas por dois 
motivos: eles não oferecem um 
número grande de parcelas e 
nem um número de desconto que 
compense. Portanto, não há um 
mecanismo fiscal de porte para 
alavancar empresas por parte do 
governo federal.

A saída, por sua vez, pode estar 
em um planejamento tributário. 
Apesar de não ser algo simples, 
por exigir um estudo profun-
do da realidade da empresa, o 
instrumento é prático e, para o 
empresário, o benefício é real. 
Ele consiste em uma série de 
estudos que o advogado tributário 
realiza sobre vários fatores, como 
a margem de lucro, se a empresa é 
importadora, o volume de crédito, 
seus prejuízos fiscais, folha de 
pagamento, entre outros. Nessa 
análise, o especialista consegue 
planejar e reduzir legalmente 

os impostos e definir o regime 
tributário mais conveniente. 

Nessa direção, temos muitas 
teses tributárias profícuas de 
recuperação de tributos para 
resguardar as empresas. Há teses 
já firmadas em definitivo que per-
mitem a recuperação de tributos. 
Dentre elas, o direito ao crédito 
de PIS/COFINS sobre insumos; 
direito de crédito de ICMS na 
base de cálculo do PIS/COFINS; 
e direito de crédito presumido 
de IPI sobre as compras da Zona 
Franca de Manaus.

Ademais, há teses em discussão 
judicial que, se decididas em 
favor do contribuinte, poderão 
beneficiar empresas de diversos 
setores. Há uma que chamamos 
de limite da base de cálculo para 
contribuição parafiscal. Funciona 
assim: nas contribuições previ-

denciárias que as empresas são 
obrigadas a recolher e repassam 
para a Previdência, as parafiscais 
do terceiro setor são destinadas 
para instituições como o SESI e 
o Senai. 

Essas contribuições são re-
colhidas em cima da folha de 
pagamento. Só que o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) tem 
vários precedentes relacionados 
ao limite dessas contribuições, 
em 20 salários mínimos. Muitas 
vezes, a empresa não sabe disso 
e não entra com uma ação na 
Justiça para conseguir o direito 
dela de declarar e recolher essas 
contribuições em cima de 20 sa-
lários mínimos e não em cima da 
folha total de salário.

Pense: na realidade de uma 
empresa que tem uma folha de 
pagamento de R$ 5 milhões, 
compensa mais ela recolher em 

cima de R$ 5 milhões ou em 
cima de 20 salários mínimos? A 
resposta é uma diferença abissal 
em termos de tributos. Então, 
é muito relevante realizar um 
estudo sobre essa possibilidade. 
Enfim, existem outras teses que 
podem ajudar as empresas e um 
advogado tributarista tem con-
dições de fornecer informações 
para esse fim.

Hoje, para quem vai abrir uma 
empresa ou já comanda uma, é 
imprescindível que se faça um 
planejamento tributário. É assim 
que uma empresa de grande 
porte, com vários funcionários, 
pode encontrar benefícios em 
função dos vários impostos que 
tem a pagar.

(*) - É advogada-associada do Escritório 
Esturilio Advogados desde 2020 e pós-

graduada em Direito e Processo Tributário 
(www.esturilio.adv.br).

Planejamento tributário promove economia para as empresas


