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Missão Externa

Missão Interna

O Clube

Em 2015, quatro estudantes de engenharia na Universidade Federal

do Rio de Janeiro se uniram com o objetivo de complementar o

conteúdo transmitido em sala de aula, aproximando e preparando

ainda mais os alunos da Universidade para o mercado de trabalho.

Com isso, foi criado o UFRJ Consulting Club, o clube de negócios e

consultoria da UFRJ.

Para manter o principal ativo do Clube - as pessoas - todo período

realizamos o nosso Processo Seletivo, que é inspirado nas seleções

das grandes empresas de consultoria estratégica. A cada edição,

abrimos nossas portas para novos candidatos compartilharem conosco

suas motivações, habilidades e propósitos durante as diversas etapas

do processo.

Ao longo de gerações, desenvolvemos uma cultura extremamente

forte e que se faz presente no dia a dia do clube e nos nossos valores,

sendo uma das principais responsáveis pelo clima de amizade e

desenvolvimento constante. Assim, conseguimos formar não só

pessoas, mas profissionais mais capacitados para o mercado de

trabalho.

“Ser uma das principais pontes entre a UFRJ e o 

mundo dos negócios e consultoria.”

“Formar pessoas excepcionais por meio do 

aprendizado em uma organização de excelência.”
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Valores

1. Obsessão pelo Aprendizado

“Aprendemos porque queremos”.

Buscamos cada vez mais o

desenvolvimento de pessoas e

profissionais ainda mais capacitados

para o mercado de trabalho.

2. Excelência

“Botamos a barra sempre mais alto”.

É assim que visamos entregar,

buscando o resultado mais agregador

possível, buscando sempre inovar e ir

além do senso comum em nossas
entregas.

3. Protagonismo

“Fazemos acontecer”.

Estamos sempre buscando incentivar

todos a tomarem iniciativa e deixarem

sua marca dentro do Clube.

5. Transparência

“Nunca escondemos o jogo”.

Estamos sempre buscando, a partir de

uma forte cultura de feedbacks,

desenvolver todos os nossos membros

individualmente.

4. Amizade

“Andamos e trabalhamos juntos. Nessa

ordem”.

Estamos sempre buscando propor um

bom relacionamento entre os membros

do clube, a fim de propor o melhor

ambiente interno.

6. Responsabilidade Coletiva

“Jogamos pelo time”.

Buscamos ajudar os membros do UFRJ

Consulting Club, nos disponibilizamos

sempre para ajudá-los.

Mentalidade de Fundador: Mais do que membros, somos pessoas que se

enxergam fundadoras da nossa organização e, dessa forma, cada um de nós toma

como dever pessoal construir e desenvolver cada vez mais o UFRJ Consulting Club.
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A fim de manter nossa cultura viva, os valores tornam-se

indispensáveis para o pleno desenvolvimento do UFRJ Consulting

Club e de seus membros.



Escola de Negócios

A Escola de Negócios é o braço da organização que busca

complementar o conteúdo dado em sala de aula, focando no

conhecimento sobre finanças, empreendedorismo, ferramentas e

similares aprendidos na UFRJ. Para explicar melhor sua função, aqui

estão alguns dos principais produtos da área:

Produtos da Área

Voltados para temas sobre o mundo

de negócios, os Consulting Posts são

artigos de nossa autoria publicados

quinzenalmente em nosso site. Eles

têm a finalidade de fornecer um

conteúdo bem elaborado, a fim de

aproximar ainda mais nossos leitores

do mundo de negócios e consultoria.

Consulting Posts

Buscamos trazer grandes

nomes e empresas do mercado

de trabalho para palestrar e

conversar com os alunos da

Escola Politécnica, a fim de

aproximá-los ao máximo desse

ambiente profissional.

Eventos

Palestra da CFO da Petrobras

Artigo sobre a disputa do mercado de 

delivery

Artigo sobre a Taxa Selic
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Escola de Negócios

As capacitações internas abrangem

uma vasta gama de conhecimentos.

Podemos destacar temas que vão

desde assuntos mais teóricos,

como Finanças Corporativas e

Macroeconomia, até habilidades

mais ferramentais, como VBA e

PowerBi. Nelas, equipes de 2-4

membros são responsáveis por

aprender o conteúdo escolhido e

transmiti-lo para o resto do clube.

Capacitações Internas

Trata-se da alocação de uma dupla

para o estudo de um setor e, após

isso, a realização de uma análise de

uma empresa desse setor que seja

listada na Bolsa de Valores. Após a

elaboração de um documento com

esse conteúdo, a dupla apresenta a

análise para o clube. Por fim, é

realizada uma recomendação sobre

a empresa estudada.

Consulting Club Capital

Nessa demanda, uma equipe é

alocada para estudar um setor e

analisar seus dados, desde sua

cadeia de valor até aspectos como

dívida e vantagens e desvantagens

do setor atualmente. Por fim, o

resultado é compilado em um

documento contendo tais dados, este

que é disponibilizado em nosso site.

Overview da Indústria

Capacitação sobre Private Equity

Análise da Ambev e do setor de bebidas

Relatório produzido sobre o setor de 

Construção Civil, disponível em nosso site
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Escola de Negócios

O Consulting Cast é o canal de

podcasts do UFRJ Consulting Club.

Lá, novos episódios são postados

periodicamente e os assuntos

abordando são variados, mas

sempre voltados para o escopo de

negócios. Para isso, contamos com

profissionais do mercado de

trabalho que nos ajudam a

transmitir conteúdo prático e de

qualidade para os nossos ouvintes.

Consulting Cast

Nos workshops, a equipe alocada

tem o objetivo de transmitir o

conteúdo de forma mais interativa,

visando imergir e ensinar nossos

membros por meio de atividades

práticas sobre o tema em destaque.

Workshops
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Workshop sobre Economia Comportamental

Nosso canal, disponível em

plataformas como Spotify e Apple

Podcasts



É a área voltada para o desenvolvimento pessoal e o aprofundamento

no mundo da consultoria. Nesse sentido, ela tem um grande foco na

preparação para processos seletivos das grandes consultorias

estratégicas. Essas seleções envolvem etapas, como provas escritas

e dinâmicas de grupo e entrevistas, onde essas empresas aplicam

cases de negócios e buscam conhecer mais sobre os candidatos.

Portanto, acreditamos que é nosso papel preparar pessoas para que

elas alcancem seus objetivos profissionais.

Academia de Preparação

É um curso com o objetivo de complementar a preparação dos

alunos inscritos para os processos seletivos das empresas de

consultoria estratégica, considerados os mais desafiadores do

mercado de trabalho. O programa possui aulas práticas e teóricas,

com módulos de resolução de provas escritas (GMAT e Business

Case) e de entrevistas (Fit Interview e Case Interview).

Produtos da Área

Programa de Preparação

Com o objetivo de aproximar os universitários da oportunidade de

vivenciar na pele a realidade de um consultor e inspirado nos

grandes desafios de firmas renomadas, foi criado o Desafio

Estratégico Consulting Club. Pensando em proporcionar essa

experiência...

Desafio Estratégico

Em suas edições, o programa

obteve resultados expressivos,

aprovando alunos em todas as

Big Three (Boston Consulting

Group, Bain & Company e

McKinsey & Company).
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Curso de Comunicação

Consiste em um curso para melhorar a maneira como os alunos da

UFRJ se apresentam em público, através de certas técnicas. Nele, são

abordados temas para que os estudantes consigam expressar-se

melhor, além de abordar ferramentas complementares ao discurso,

como linguagem corporal e apresentações em PowerPoint. Toda a

estrutura do curso tem o intuito de preparar os alunos para qualquer

situação de exposição, desde apresentações orais na faculdade até

entrevistas de emprego. Para inscrição no curso, pedimos que os

alunos entreguem doações, destinadas a ajudar instituições sem fins

lucrativos a alcançarem seus objetivos.

Desafio Estratégico 2019

Doação do Curso de 

Comunicação 2019.2

... o Clube se junta a grandes empresas do mercado e fornece aos

inscritos a possibilidade de resolver problemas reais dessas

empresas. Ao final, as equipes finalistas possuem a oportunidade de

apresentar a solução elaborada a uma banca de jurados compostas

por membros do Clube e executivos da companhia, além de serem

premiados.
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Academia de Preparação



A Fábrica de Consultores é o braço responsável por aproximar os

membros do clube do trabalho realizado por uma consultoria

estratégica. Isso se dá por meio da realização de projetos com

empresas dos mais variados setores. Assim, buscamos nos

desenvolver nas habilidades mais exigidas pelo mercado de trabalho,

por isso não cobramos por nossos projetos, sempre tendo como

objetivo principal agregar o maior valor possível aos nossos clientes.

Ao todo, já foram realizados mais de 40 projetos ao longo de 5 anos,

com empresas que vão desde startups até gigantes do varejo,

fazendo com que desenvolvêssemos experiência em diversas áreas

do conhecimento. Dentre os escopos mais frequentes, podemos

destacar problemas relacionados a estratégia, ao financeiro e aos

processos.

Fábrica de Consultores

Melhorias 

Operacionais
Gestão de Custos

Planejamento 

Estratégico

Mapeamento de 

Processos

Estudo de 

Viabilidade
Plano de Negócios

Desenvolvimento 

de Ferramenta
Precificação Análise de Mercado

Aplicação de 

Metodologias
Análise de Risco

Estudo de 

Público-Alvo

*Apesar de se basear nesse portfólio, o clube está sempre aberto a propostas de

escopos que fujam a essas opções.
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Pensando em perpetuar o conhecimento adquirido ao longo dos ciclos

estratégicos, produzimos materiais de estudo que servem de auxílio

para nossos membros durante a realização de projetos. Além disso,

organizamos workshops internos, que buscam abordar métodos de

resolução utilizados em projetos mais antigos, explicando como o

raciocínio foi elaborado e como o resultado final foi atingido.

Fábrica de Consultores

Projeto realizado com a Roda Conveniência em 2019.

Dentre alguns de nossos clientes estão:
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Coordenadora Geral

Laila Mannheimer

A Coordenadora Geral é responsável

pela gestão estratégica do clube e

por liderar a coordenação. Além

disso, é quem cuida do contato entre

o UFRJ Consulting Club e o meio

externo, seja com empresas do

mercado de trabalho ou até mesmo

com outras organizações estudantis.

Coordenador de Organização Interna

Rafael Borges

Coordenação
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É o responsável pela gestão dos

membros e da informação,

garantindo que o clube esteja sempre

organizado e desempenhando da

melhor maneira possível. Além de

lidar com a parte ferramental dos

nossos processos internos, o

Coordenador de Organização Interna

é quem comanda o Processo

Seletivo e a Equipe de Marketing,

duas de nossas atividades mais

estratégicas.



O UFRJ Consulting Club conta com diversos parceiros, que nos

auxiliam das mais variadas formas, cada um de acordo com suas

expertises. Dentre eles, contamos com órgãos acadêmicos, grandes

consultorias estratégicas e empresas renomadas no mercado.

Com isso, conseguimos oferecer tanto aos nossos membros quanto

aos alunos da UFRJ um contato ainda mais próximo com o mundo de

negócios, beneficiando todos os envolvidos. Nos últimos anos, nossas

parcerias se materializaram em auxílio na organização de eventos,

desafios e visitas a seus escritórios, por exemplo.

Parcerias

Dentre alguns de nossos parceiros estão:
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UFRJ Consulting Club - Organização Estudantil - Prédio do Centro de Tecnologia - Bloco F - Ilha do Fundão -
RJ

Site: consultingclub.com.br

E-mail: consultingclub@poli.ufrj.br

Facebook: facebook.com/ufrjcc


