
A Grey141 contratou
três novos profissionais

para sua equipe de São Paulo:
o diretor de arte Juan Frias
e as redatoras Lívia Palma e
Luciana Elaiuy. Frias é formado
em desenho gráfico, com
pós-graduação em marketing.
Ele tem passagens pelas
agências Grey Spain, Miami
Ad School Madrid e Doma
Design. Lívia Palma traz em seu
portfólio projetos para Sony
e Volkswagen. Já a publicitária
Luciana Elaiuy acumula projetos
para Natura e PepsiCo.

●

Os irmãosRodrigo eRogérioNo-
gueira, mais conhecidos como
Minotouro eMinotauro, vão am-
pliar os negócios para fora do
ringue. Os lutadores de MMA,
modalidade que ganhou espaço
no cenário nacional especial-
mente no último ano, aprovei-
tam a popularidade do esporte e
lançam uma rede de academias,
que deve incrementar o fatura-
mento da dupla em 50%.
Os irmãos se uniram ao em-

presário do ramo fitness, Eric
Lobão, e formataram ummode-
lo de academias de artes mar-
ciais para pessoas comuns, que
não pretendem se tornar atle-
tas. A ideia virou realidade de-
pois de seis meses de conversas.
“O MMA está em alta e isso só
reforça a importância damoda-
lidade. Estamos unindo a opor-
tunidade com o conhecimento
de causa. A família entra com a
técnica e eu ajudo a formatar os
números”, diz Lobão.
As academias pertencentes a

rede ‘Team Nogueira’ vão aten-

der crianças, homens e mulhe-
res. “Tem espaço para todos, afi-
nal as lutas são uma formade ali-
viar a tensão, além de oferecer
condicionamento físico e disci-
plina”, ressalta Minotauro.
A taxa de franquia varia de

R$ 60mil a R$ 120mil, mas Lo-
bão afirma que o investimento
total chega a R$ 250 mil. Já há
12 formulários de interesse pa-
ra franqueados e os estados on-
de o negócio deve emplacar

vão de São Paulo ao Pará.
A duplaMinotauro eMinotou-

ro tem uma academia no Rio de
Janeiro e avisa que possíveis des-
taques nas franquias serão leva-
dos para o local e receberão trei-
namento específico. Além das
academias, a receita dos irmãos
vemdas lutas e do agenciamen-
to de atletas. O negóciomais re-
cente é o licenciamento de uma
bebida energética, o Minotauro
Energy Drink. ■
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Você criou uma palestra no
qual ensina os empresários
e gerentes a serem mais
criativos. Como isso funciona?
A liderança criativa é um
programa voltado para
a estratégia de negócio.
Nós saímos da temática de
apenas liderar e entramos na
questão de habilidade pessoal e
autoconhecimento. Para competir
no mercado, você tem de
oferecer assuntos diferenciados
dos seus concorrentes. E você
não vê isso nas empresas hoje.
Faltam profissionais capacitados
e, principalmente, criativos.

Mas não é fácil mudar a
postura de um profissional
que já está exercendo uma
função há muito tempo.
Como fazer o líder de uma
empresa de tecnologia, por
exemplo, uma pessoa criativa?
Para isso usamos a comunicação.
Se a empresa oferece um produto
premium, ela tem oferecer
atendimento premium. Não basta
fornecer serviços escassos.
Muitas empresas não contratam
pessoas capazes de se relacionar
com um cliente diferenciado.
É nisso que trabalhamos na
mente do funcionário.

E como as empresas têm
recebido os seus projetos?
Muito bem, porque tudo isso
aumenta os lucros. Imagine um
executivo capaz de melhorar
significamente os resultados
da empresa onde trabalha.
Além disso, ele agrega um valor
especial aos clientes e também
às equipes internas por meio
de sua atuação. O setor onde
a empresa está inserida se
transforma, resultando em
novos e melhores resultados,
estendendo para todo o setor.

Onde podemos assistir
à palestra sobre
liderança criativa?
No 38˚ Congresso Nacional
sobre Gestão de Pessoas, no
dia 13 de agosto, em São Paulo.
Carolina Marcelino

O Groupon Brasil dará descontos
de até 33% em pacotes de
viagens para o Japão aos
corinthianos que desejam assistir
ao Mundial de Clubes da Fifa, em
dezembro. A estratégia da marca
é aproveitar o evento e estimular
as vendas. Os pacotes incluem
hospedagem e café da manhã.

DM9criapromoçãode
SukitaeSodaAntarctica

Cigarrocomnomedemulher

dos brasileiros têm medo de
comprar pela web. De acordo
com a pesquisa realizada
pela F-Secure, apenas 5%
não possuem nenhuma
preocupação relativa a ataques
de hackers ou roubo de dados,
enquanto 2% afirmam nunca
terem feito compras na
web utilizando o cartão.

Decolar.comeBradesco
dãovantagens juntos

A Graco Brasil lançou o aplicativo
Clube Coruja, que é direcionado
às gestantes de primeira viagem.
A fan page traz aos visitantes
diversas informações e dicas
sobre maternidade, passeios,
decoração e concursos culturais
diariamente em seus posts.
Além disso, os pais, avós
e tios que são considerados
verdadeiros “corujas” terão
a oportunidade de criar uma carteirinha virtual, personalizada
de acordo com o parentesco que o usuário tem com a criança.

Nova equipe de criação
da agência Grey141

Chega hoje à mídia um filme
criado pela DM9DDB para divulgar
a promoção dos refrigerantes
Sukita e Soda Antarctica.
Na compra de uma embalagem
de 2 litros, o consumidor ganhará
mais um de qualquer um dos
sabores. Voltada para São Paulo,
a ação ocorre até o dia 19.

Diretora de Educação
Executiva da ESPM

Divulgação

A Decolar.com e o Bradesco
Cartões reembolsarão as taxas
de embarque dos consumidores
que comprarem passagens aéreas
nos cartões do banco. Também
haverá oferta de produtos de
viagem no ShopFácil Viagens
e o Shopping Bradesco Cartões.

Michele Loureiro
mloureiro@brasileconomico.com.br

OcigarroDalila foi oprimeirocigarro
comnomefeminino lançadopelaSouzaCruz.
Osloganera“Aquelaporquemoshomens
arrancavamoscabelos”.Naembalagemde
papelão,haviaodesenhodeumamulher
provocantee seminua.Comosucesso, aempresa
lançououtros,comoSalomé,Marlye Yolanda.
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LUCIANA, JUAN E LÍVIA

PARA LEMBRAR

...CÉLIA MARCONDES FERRAZ

Irmãos Nogueira ampliam
negócios para fora do ringue
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 ago. 2012, Primeiro caderno, p. 26.




