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EDITORIAL

Crises humanitárias. Sociedades polarizadas. A realidade digital
durante a pandemia. Todos esses assuntos contemporâneos, e muitos
outros, merecem uma atenção especial. Dito isso, 2021 está sendo um
ano repleto desses eventos que marcaram a sociedade, cujos temas,
além de relevantes e atuais, também são dignos de uma análise mais
aprofundada. Assim, espaços para compartilhamento de ideias e
disseminação de conhecimento surgem e se vêem necessários. 

Nesse panorama em que as informações chegam de forma mais
acessível, e sabendo que hoje se vive em um mundo globalizado, com
um mercado cada vez mais competitivo, que exige profissionais bem
informados, versáteis, e com habilidades interpessoais desenvolvidas,
a sede por aprender pode e deve se propagar por diferentes meios.

Diante desse cenário, a fim de complementar o conteúdo ensinado na
universidade e aproximar os alunos desse competitivo mercado de
trabalho, quatro estudantes criaram o UFRJ Consulting Club, o clube
de negócios e consultoria da UFRJ. E assim, desde 2015, centenas de
universitários imergiram na realidade da iniciativa, tendo como uma
de suas ambições a obsessão pelo aprendizado: uma busca incessante
pelo desenvolvimento pessoal, seja por meio de conhecimento formal
ou por atividades desafiadoras. 

Baseado nesse valor muito explorado no Clube e dada a missão
externa da iniciativa de ser uma das pontes entre a UFRJ e o mundo
de negócios e consultoria, surgiu o Business Review, um convite ao
leitor para uma imersão nas temáticas atuais de maior relevância para
o mundo corporativo, econômico e político.

Nesse sentido, a presente edição contará com uma análise por trás do
case de sucesso do Grupo Soma, uma entrevista com Fernado
Taliberti, CoFundador da Onyo e investidor anjo de startups, e artigos
que englobam temas da atualidade, tais como o impacto das redes
sociais no mundo de hoje, a grande discussão acerca da privatização
dos correios, a intensa briga dos dois grandes bilionários pela lua,
entre outros demais assuntos que concernem a realidade
contemporânea. Sob esse prisma, o Business Review surge com o
intuito de adentrar de forma mais aprofundada nesse complexo
mundo corporativo.

Com isso, é com imensa honra que nós, membros do UFRJ Consulting
Club, apresentamos a 1° edição do Business Review, um compilado
que promete trazer estudos, acontecimentos e tendências do atual
momento em que vivemos.

Desejamos uma boa leitura,

UFRJ Consulting Club



CORREIOS:
 O PACOTE DE PRIVATIZAÇÃO ENTREGUE

                        arrecadar cerca de R$802
bilhões em receitas , um ambicioso plano
de privatização de estatais está no radar
de Paulo Guedes. Dentre seus principais
objetivos, o Ministro da Economia
destaca o abatimento de parte da dívida
pública e a redução do tamanho do
Estado , fazendo com que a União deixe
de gastar com empresas muitas vezes
“ineficientes” e transfira para a mão da
iniciativa privada a exploração de
atividades que “não são necessárias aos
imperativos da segurança nacional” ou ao
“relevante interesse coletivo”.

Com esse plano até então estagnado pelo
que Salim Mattar - ex-comandante da
SEDDM/ME¹ - chamou de “resistências
dentro do Congresso Nacional devido à
pressão de diversos grupos” - como
funcionários públicos e associações
políticas ligadas à bancada progressista-, 

viu-se a retomada do debate com a
entrega do Projeto de Lei 591/21, feita
pelo presidente Jair Bolsonaro em
fevereiro de 2021. Aprovado em agosto
do mesmo ano pela Câmara dos
Deputados, o projeto permite a
privatização dos Correios , empresa
responsável pela entrega de
correspondências , atividade da qual
possui monopólio legal , além da
distribuição de encomendas em todo
território nacional e outros serviços de
apoio ao governo e à população, como
serviços bancários em lugares
desassistidos por agências. Para essa
transição, o modelo cogitado é o de
venda do controle acionário por meio de
um leilão, tendo expectativa de já ser
realizado no primeiro semestre de 2022.

Por conta do avanço da proposta que visa
a sua privatização, muitos debates vêm     
a

Escrito por Caio Amadeu 

A lmejando

¹ Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia.
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surgindo acerca dos pontos favoráveis e
desfavoráveis da ação, fazendo com que
as pessoas se dividam em grupos que
tendem para um dos dois extremos. O
grupo a favor traz, como forma de
sustentar seu posicionamento, casos de
corrupção ocorridos na instituição. A
exemplo disso, é possível destacar a
“Operação Mala Direta” , em 2016, que
constatou uma fraude de R$647 milhões
em um esquema de envio de mercadorias
de modo clandestino utilizando a
estrutura dos Correios , contando com
apoio de funcionários da estatal e
beneficiando empresas privadas. Além
disso, um outro ponto diz respeito ao
prejuízo de R$ 4,4 bilhões acumulado de
2013 a 2016, mesmo possuindo o
monopólio legal de parte do portfólio dos
serviços prestados e de ter isenção de
impostos em todos os seus serviços.

Concomitante a esses pontos, também é
levantado que a privatização tornaria
possível a modernização do sistema de
correspondências e entregas -
pressupondo que a iniciativa privada
poderá prover mais recursos para
investimento. Isso, por sua vez, garantiria
uma melhor infraestrutura e
competitividade frente à crescente
concorrência, como a plataforma de
vendas online Mercado Livre, que vem
conquistando espaço com seu serviço
próprio de entregas, o Mercado Envios.
Junto a isso, alertam sobre a atual
ineficiência dos serviços prestados pela
companhia , que, de acordo com o
Procon/SP, tiveram um aumento de
398,58% no número de reclamações entre
janeiro e julho de 2020 - ano de início da
pandemia do coronavírus -, quando              
a 

O Pacote de privatização entregue

comparado com o mesmo período do ano
anterior. Dessa forma, todos esses pontos
provariam a grande ineficácia dos
serviços prestados por parte da estatal.

Reclamações dos Correios no estado de 
de São Paulo

Já do lado da oposição ao plano de
privatização, tem-se a preocupação com o
encarecimento do envio de encomendas ,
visto que no relatório da proposta consta
que as tarifas para envio de cartas e
boletos terão reajuste anual , definido por
agência reguladora - papel previsto para
a Anatel -, com base no IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo).
Entretanto, não são estabelecidas regras
de reajuste para envio de encomendas,
como pacotes de compras pela internet, o
que pode implicar em aumentos
expressivos e constantes do preço do
serviço devido à falta de controle.

Além disso, também é debatido o fato de
que, atualmente, os Correios são o
principal mecanismo para escoar a
produção das pequenas empresas pelo
país . Por não terem condições financeiras
de arcar com os custos dos serviços
privados de entrega, a mudança pode
desenvolver mais um obstáculo para o
pequeno empreendedor brasileiro . 
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Ademais, há o risco de demissão em massa
de funcionários , visto que se tem uma
proposta de “uberização” do trabalho por
parte do setor de entregas , fazendo com
que se utilize funcionários sem vínculos
trabalhistas, remunerados por cada
entrega. A fim de exemplificar, pode-se
citar a plataforma Flex da Amazon -
gigante do comércio eletrônico -, que, de
maneira semelhante a um aplicativo de
transporte, utiliza pessoas comuns para
suas entregas, dispensando a necessidade
de contratação de trabalhadores para o
serviço.

Outro contra-argumento levantado é o
fato de os Correios não serem
dependentes do Tesouro , o que significa
que a estatal se mantém com os próprios
recursos. Para isso, os críticos da
privatização se baseiam no fato de que,
entre 2001 e 2020, foram 16 anos de
lucro e 4 de prejuízo. No total, a empresa
acumulou resultado líquido positivo de R$
12,4 bilhões em valores atualizados pelo
IPCA e repassou R$ 9 bilhões em
dividendos nesse período para seu único
acionista: o Governo Federal. Desse modo,
é defendido que, ao contrário do que
dizem, a estatal é lucrativa .

Diante dos pontos levantados, torna-se   
 a
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Fonte:  Correios -  Valores corrigidos pelo IPCA jun/21

interessante também estabelecer
comparação com a experiência
internacional, objetivando um melhor
entendimento acerca do efeito dessa
transformação. 

Nesse sentido, um caso bem-sucedido de
privatização foi a Deutsche Bundespost ,
antiga estatal alemã do setor de
correspondências, que teve o processo de
transição iniciado em 1990 e demorou
mais de uma década para ser finalizado.
Começou-se com a sua divisão em outras
três empresas, uma para cada ramo que
atuava: correios, serviços financeiros e
telefonia. Em seguida, foram definidas
regras para o setor postal e criada uma
agência reguladora para coordenar e
supervisionar o mercado e garantir que
todas as cidades seriam atendidas. Por
último, decidiu-se o modelo que seria
utilizado para a privatização: em vez de
vender toda a companhia de uma vez, em
leilão, optou-se pela venda em fases, por
meio da abertura de capital, que teve fim
em 2005. Atualmente, a empresa se
chama Deutsche Post DHL Group, e é uma
das maiores companhias de logística do
mundo. Em 2018 foram contabilizados
cerca de 550 mil empregados em mais de
220 países e receita de 61 bilhões de
euros.
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No entanto, quando comparado com
países de dimensões continentais, é
argumentado que o Brasil pode ficar à
parte dos EUA, Rússia e Canadá, por
exemplo, que mantêm empresas estatais
como forma de assegurar entregas em
todos os locais e as suas respectivas
soberanias nacionais. Ademais, em
contraponto ao exemplo da Alemanha, há
o caso do Correo Argentino , estatal
Argentina do setor de correspondências.
A empresa foi privatizada em 1997 e, com
o não pagamento por parte da empresa
compradora, que já acumulava uma dívida
de quase 300 milhões de pesos, teve de
voltar a ter parte do controle estatal em
2003. Após casos de corrupção que
vieram à tona, e com a permanência do
não pagamento da dívida, a justiça
comercial argentina decretou a falência
da companhia em 2021.                            

Por fim, além de tudo o que foi exposto,
é importante mencionar que, por mais
que o caminho para a privatização dos
Correios já tenha sido iniciado e que
muito seja discutido sobre se deve ou não
acontecer, ainda existe um extenso
caminho a se percorrer para que ela
realmente seja possível. Tendo como
próximo grande passo a votação por
pardo Senado Federal, e com
possibilidade de surgimento de novos
empecilhos a todo momento - como 
 legislações, greves ou obrigatoriedade
de mudanças no projeto -, o futuro da
instituição é imprevisível.
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kkkkkkkkkkkkka Guerra Fria, os Estados
Unidos e a União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS), travaram
grandes batalhas nos céus, em um
episódio que ficou conhecido como
corrida espacial . Nesse cenário, desde
1957, com o lançamento do Sputnik, o
primeiro satélite artificial posto pela
humanidade em órbita, o homem se jogou
para além da atmosfera e buscou
entender o que, até então, era
desconhecido, desencadeando uma série
de inovações e tecnologias que permitem
cada vez mais observar e explicar o que
nos espera fora do planeta Terra. Hoje, a
briga já não é mais travada somente por
superpotências, mas, também, por super
bilionários . A exemplo disso, dois dos
homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos
(ex-CEO da Amazon) e Elon Musk (CEO da
Tesla) , vêm tomando espaço nas             
 manchetes nesses últimos anos enquanto
a 

competem pela dominância do mercado
espacial. 
 
O fundador e ex-CEO da Amazon, Bezos,
vem avançando cada vez mais com a Blue
Origin , sua empresa de astronáutica,
porém, Musk também tem indícios para
afirmar que é o líder da corrida espacial
nos dias de hoje. Sob este prisma, nota-se
como grande fator de vantagem ao CEO
da Tesla que sua empresa, a SpaceX , é a
iniciativa aeronáutica que coopera de
maneira mais estreita com a NASA e o
Pentágono, o que a torna a empresa
privada norte-americana com mais
acordos com a cúpula estadunidense e
com a maior agência espacial do mundo.
Nesse sentido, de fato, Elon tem tido um
grande êxito e tem tornado a viagem
comercial suborbital       algo popular,
levando pela primeira vez, no dia 15 de
setembro deste ano, civis sem formação  
 a 

D
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Escrito por Rafael De Biase
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específica e sem a presença de um
astronauta para uma viagem pela órbita
da Terra à 575 km de altitude.

Contudo, seu concorrente também tem
deixado sua marca e, em julho deste ano,
surpreendeu a todos na mídia ao
embarcar em seu próprio foguete e se
tornar um astronauta privado , ou melhor,
um turista espacial. Diante disso, ambos
os bilionários parecem ter argumentos
para acreditar que estariam ganhando
essa grande disputa. No entanto, por seus
golpes de efeito recentes, que
alavancaram sua imagem, e por sua
liderança tecnológica e financeira, torna-
se evidente a vantagem de Musk no ramo,  
e que Bezos, assim como outros
competidores, como o bilionário Richard
Branson, dono da Virgin Galactic , vêm
comendo poeira. Nesse sentido, no que
diz respeito ao desenvolvimento das
tecnologias e da receita, Elon e Jeff
conduzem suas companhias de formas
muito distintas . 

Acerca disso, a Blue Origin pauta seu
crescimento em um desenvolvimento
gradual , no qual o grande objetivo é
promover a viagem espacial como um
grande turismo , por meio de
financiamentos de Bezos e vendas de
assento nessas viagens suborbitais aos
interessados. Enquanto isso, a SpaceX
tem como grande alvo a lucratividade em
ritmo acelerado , uma vez que foca de
forma massiva no modelo de foguetes
reutilizáveis , reduzindo, assim, o custo de
produção drasticamente. Com isso, ela
persegue seu principal objetivo de vencer
a concorrência de firmas já estabelecidas  
a
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A jornada nas estrelas de Musk e Bezos

Lançamentos orbitais em 2021

Comercial Governamental Tripulação

Reabastecimento ISS Missões Internas

No entanto, mesmo com o pioneirismo na
exploração espacial que a SpaceX vem
demonstrando, os últimos meses foram
bem turbulentos na disputa pela
dominância desse setor. O grande
desdobramento da vez se deu pelo fato
da Blue Origin, de Jeff Bezos, em abril
deste ano, ter entrado com um processo
contra a NASA após a agência ter
assinado um contrato de quase 3 bilhões
de dólares com a concorrente para
construir um sistema de pouso na Lua. A
grande questão por trás disso é que,
inicialmente, ambas as empresas
esperavam firmar um acordo com a
agência americana , uma vez que a
premissa inicial é que se fossem
escolhidas duas ou três empresas, com o
intuito de garantir uma relação de
competição saudável e estimular o       
 a
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e ganhar mais contratos com o governo,
lançando, assim, mais voos dentro e fora da
órbita e sendo uma das startups mais bem
avaliadas e que mais crescem na atualidade.



A dúvida que fica é se o sistema de pouso
lunar e a viagem conseguirão ser feitos e
realizados até a data prometida.

Junto a essa turbulência, a outra
companhia de Bezos, a Amazon, também
tem tido conflitos com a SpaceX, uma vez
que o Starlink - satélite de serviço de
internet da SpaceX - aparece como
grande concorrente ao futuro produto da
Amazon, o Projeto Kuiper , que possui a
mesma funcionalidade do concorrente.
Nesse cenário, a companhia fundada por
Jeff chamou o Federal Communication
Commission (FCC), órgão regulador da
área de telecomunicações, com a
intenção de rejeitar os planos de
ampliação e diversificação do Starlink ,
alegando que a Space X alterou a
configuração de seus satélites após a
apresentação do pedido de um acréscimo
na quantidade de produtos fabricados, ou
seja, aproveitaram do aval do governo de
produzir mais satélites e os modificaram .
A grande ironia nesse trâmite é que a
Amazon ainda não disponibilizou seu
serviço ao mercado, enquanto o Starlink
já é usado por milhares de pessoas ao
redor do mundo, fazendo, inclusive, com
que Musk chamasse Bezos de “copião”.    
 a

 

crescimento desse mercado. Porém,
mesmo com esse interesse, devido à falta
de recursos e financiamento, a NASA se
viu obrigada a escolher apenas uma .
Desse modo, a rixa entre os bilionários se
intensificou ainda mais.

Diante das alegações da empresa do
fundador da Amazon, o contrato da NASA
com a SpaceX foi suspenso
momentaneamente, mas, em 30 de julho
deste ano, o Government Accountability
Office (GAO), órgão do Poder Legislativo
dos Estados Unidos, negou a reclamação
da Blue Origin, reafirmando o acordo com
Musk e lhe dando uma vitória nessa
corrida. Dessa forma, permitiu-se que a
SpaceX e a agência espacial definissem
cronogramas para a missão tripulada à
Lua até 2024 . Apesar desse primeiro
triunfo, a empresa de Bezos não vem
cedendo a realização desse contrato de
forma tão fácil. Duas semanas depois da
refutação, a Blue Origin, em seu ato mais
recente, entrou com uma ação impeditiva
no US Court of Federal Claims, corte que
tem jurisdição sobre os protestos
analisados pelo GAO. Portanto, o processo
federal continua em voga e a missão lunar
vem sendo postergada.                              

PERTO DO
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A jornada nas estrelas de Musk e Bezos



Com o decorrer dessas disputas e de
algumas farpas trocadas nas redes sociais,
um grande tema vem sendo abordado por
trás desses todos: a colonização de Marte .
Um dos grandes propósitos de Elon Musk
com o crescimento da Starlink é arrecadar
dinheiro para uma missão ao planeta
vermelho. Contudo, Jeff Bezos não gosta
nada dessa ideia e sempre que tem
oportunidade, trata de diminuí-la, alegando
que esse planejamento é desmotivante,
uma vez que isso pode ser conexo a um
futuro desgaste do planeta Terra , com uma
possível queda de meteoros ou uma
deterioração ambiental, por exemplo.

No entanto, mesmo com a indignação à
proposta de Musk e da Starship - missão da
SpaceX de enviar pessoas para Marte até
2026 -, Bezos e a Blue Origin não têm
capacidade de realizar, no momento, uma
contraproposta concreta e palpável para
uma adaptação da civilização fora de nosso
mundo . Assim, o que nos resta é esperar o
desandar desses conflitos e aguardar pela
genialidade desses bilionários que agora
dominam não só o nosso planeta, como
também o espaço sideral.
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  or trás do glamour das vitrines das
grandes marcas, existe, muitas vezes, uma
grande administradora. No caso das
famosas lojas brasileiras Farm, Animale,
Fábula, Maria Filó e NV , isso não é
diferente. Apesar de distintas em
essência, o que todas têm em comum é o
fato de serem integrantes do Grupo Soma .
Formada em 2010 com a fusão das já
citadas Farm e Animale, a empresa
varejista ao longo de seus 11 anos se
consolidou como uma das maiores
potências nacionais , recentemente
dominando o mercado de moda brasileiro.

Em 1991, muito antes do surgimento do
grupo, houve a fundação da Animale pelos
irmãos Roberto, Gisella e Cláudia Jatahy.
Seis anos depois, em 1997, a Farm,
conhecida por suas estampas vibrantes,
foi criada pelos amigos Kátia Barros 

Barros e Marcello Bastos, marca que viria
a ter uma forte presença no cenário de
moda dos dias de hoje. Porém, os
negócios nem sempre correram bem. Com
a chegada da crise em 2008, ela se viu
endividada em R$ 15 milhões e, dessa
forma, Marcello chegou a cogitar a venda
para um fundo, mas acabou recebendo um
aporte financeiro do empresário Roberto
Jatahy, que acreditava na boa sinergia
entre as duas marcas.

Roberto já era previamente reconhecido
no mercado por manter uma gestão
profissionalizada , marcada por operações
coordenadas e implementações de
técnicas de venda à frente da companhia,
o que nem sempre é feito no setor de
moda.
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Esse fator e a boa sinergia resultante da
primeira fusão Farm-Animale foram
essenciais para trazer confiança no futuro
promissor do grupo. Dessa forma, em
2014, com a aquisição da marca infantil
Fábula e da loja de vestuários feminina
A.Brand, o Grupo Soma finalmente
recebeu um nome. Desde então, marcas
como Foxton, Cris Barros, Off Premium e
Maria Filó foram sendo adicionadas ao
catálogo da varejista que oferece
operações digitais, inteligência financeira
e planejamento para que todas as lojas
possam se dedicar à parte criativa do
negócio.

Após seu IPO em julho de 2020, com uma
oferta de mais de R$ 1 bilhão , o Grupo
Soma focou em um plano de expansão e
digitalização , sempre voltado para
marcas  premium, o que chama a atenção
de investidores para esse mercado não
tão explorado no Brasil. A composição
acionária do Soma é bem pulverizada:
Roberto Jatahy detém 16% das ações,
sendo o maior acionista e, além dele,
todos os proprietários das marcas que
foram adquiridas ao longo do caminho
também mantiveram alguma participação.

Grupo Soma: somando para potencializar

Cris Barros e Nati Vozza, por exemplo,
detêm hoje 1,56% e 0,87%,
respectivamente. A fatia em circulação no
mercado equivale a 37% do negócio.
Mesmo com a diversificação de portfólio,
a Farm e a Animale ainda representam a
maior parte da receita bruta do grupo,
que, em 2020, foi de R$ 1,3 bilhão.

Segundo Alberto Serrentino, fundador da
consultoria Varese Retail, o Grupo Soma
hoje é lucrativo porque a fusão das
marcas Farm e Animale foi um processo
que soube explorar as sinergias entre os
dois negócios e harmonizar as culturas.
“A Animale era maior que a Farm, com
estrutura e gestão mais robustas. Mas a
Farm tinha duas características
interessantes: presença internacional,
com colaborações com marcas
estrangeiras e vendas nos Estados
Unidos, além de uma operação digital
mais forte.”. Processos de fusões e
aquisições (M&As) não são garantia de
sucesso, mas o Soma conseguiu um saldo
positivo em suas operações, pois elas
foram feitas de maneira estruturada, com
gestão competente e uma visão
estratégica de longo prazo consistente.    
a

200,9

136,6

79,2
58,2

28,1 18,1 16,5 13,7 12,8
2,1

Receita Bruta 2T21 por marca
(em milhões de reais)

Fonte: Grupo Soma
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De fato, esse estrategismo nos M&As
desde o início do grupo surtiu resultados
que são retornados para seus acionistas.
Com um aumento da receita bruta de
148,2% do segundo trimestre de 2020
para 2021, o grupo vem crescendo muito
e apostando na conexão entre o mundo
físico e o virtual . Dentre os principais
investimentos nas marcas, o
desenvolvimento de omnichannels , ou
seja, a convergência entre todos os canais
de venda, se destaca, fato ilustrado pelo
crescimento de 117% da base ativa de
clientes, quando comparado o trimestre
mais recente com o segundo trimestre de
2019. Dessa maneira, atualmente a
parcela de vendas digitais representa
aproximadamente 50% da receita bruta
do grupo.
 
Além disso, a ação mais recente do grupo
foi a compra da Hering , diversificando o
seu catálogo - composto até então por
marcas apenas do segmento premium - e
entrando em uma área na qual ainda não
atuava : a de produtos que também
conquistam o consumidor pelo preço.
Apostando em uma linha de roupas
básicas, de qualidade e com o preço
acessível, Roberto Jatahy disse em agosto
de 2021 que o potencial de mercado do
conglomerado saltou de R$ 30 bilhões
para R$ 110 bilhões com a compra da
Hering, que se deu por meio de uma
transação envolvendo 46 milhões de
ações ordinárias a serem emitidas pelo
grupo e sem previsão de lotes adicionais.
Os planos do grupo para a loja incluem
melhorias nos pontos de venda , variedade
de produtos mais ampla e o
estabelecimento de um mindset digital .   
 a
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Grupo Soma: somando para potencializar

Com a oferta de ações, o Grupo Soma
quer reforçar o caixa para intensificar a
consolidação e, de acordo com o
prospecto, uma parte dos recursos será
destinada para fusão e aquisição de
outras marcas, outra para o pagamento
de dividendos e a última para o
pagamento de dívidas . Dessa forma,
pensando no futuro, o Grupo Soma espera
se desenvolver cada vez mais tanto no
mercado brasileiro quanto no
internacional, haja vista a expansão
global de suas marcas, conquistando de
pouco a pouco os armários dos
brasileiros.



  ara os profissionais de marketing, a
eficiência e a eficácia são aspectos
importantes na escolha dos canais de
divulgação. As plataformas de mídia
social começaram como um meio de
socialização, porém, com o acesso a um
grande público, que pode ser segmentado
de diversas maneiras, tais como idade,
localização e preferências, alguns perfis
passaram a influenciar outros,
desenvolvendo a profissão influencer .
Nesse panorama, inúmeras marcas
começaram a batalhar pela atenção do
consumidor. Essa competição, por sua
vez, faz com que bilhões de usuários da
internet tenham que lidar diariamente
com uma grande quantidade de
informações e feeds superlotados nas
redes sociais. Além disso, para as marcas,
está ficando cada vez mais difícil ter suas
vozes ouvidas, e os custos de publicidade
nas mídias sociais estão aumentando       
 a

continuamente, enquanto o alcance
orgânico diminui. Com a queda desse
alcance orgânico, o marketing de
influenciadores viu espaço no mercado e,
com isso, está crescendo rapidamente,
com previsão de receber mais de US$ 37
bilhões em investimentos mundialmente
até 2027. Essa tendência vem se
consolidando, pois indivíduos com maior
número de seguidores, que compartilham
notícias e artigos ou opiniões, têm um
grande impacto, já que os usuários
tendem a confiar mais nas pessoas que
estão seguindo nas redes sociais. De
acordo com o site de pesquisas Statista,
74% dos consumidores usam redes sociais
para ajudar a orientar suas compras e,
dentro dessa parcela, 49% tomam suas
decisões de compra com base em
recomendações de influenciadores . Assim,
é mais provável que acreditem nas
informações e produtos que são       
a 

P
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POR TRÁS DOS STORIES:
O CRESCENTE MERCADO DE
INFLUENCERS

Escrito por Júlia Chuff Tiziani
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compartilhados ou recomendados por
eles, fazendo com que as mídias sociais
também sejam ferramentas úteis para as
empresas que desejam passar uma
impressão de autenticidade e
naturalidade. Essa comunicação se deve,
em grande parte, às marcas que contam
com a confiança estabelecida entre o
influenciador e seu público para vender
seus produtos. Os indivíduos não estão
mais interessados   nas formas
convencionais de publicidade, como a
televisão e os jornais - então, atendendo
a essa mudança de comportamento, o
marketing de influência fornece uma
abordagem nativa que é mais envolvente
quando executada corretamente.

Porém, por trás de todo o glamour da
produção de conteúdo e da suposta
espontaneidade no processo de
recomendação de um produto, existe uma
grande parcela de negociação.
Influenciadores com alcance de mais de
500 mil seguidores esperam, com razão,
ser pagos por seu trabalho. A “parceria”,
na qual a personalidade recebe um
produto gratuito em troca de divulgação,
pode funcionar com nano influenciadores
(indivíduos com presença forte na
internet, porém com menos de 10 mil
aaaaaaaaa

seguidores), mas uma campanha de
influenciadores maiores, como ex-
participantes de reality shows e artistas
de entretenimento, por exemplo, requer
um orçamento que pode ser
consideravelmente maior. Os gastos nos
EUA com marketing de influência devem
ultrapassar U$ 3 bilhões pela primeira
vez em 2021 e tem previsões de atingir
U$ 4 bilhões em 2022. Ademais, de
acordo com a Influencer Marketing Hub,
pesquisadora de marketing, o ganho
projetado mundialmente para o ramo é de
U$ 13,8 bilhões de dólares em 2021,
enquanto os gastos em marketing
tradicional são previstos para diminuírem
em 15,7% .

Por trás dos stories: o crescente mercado de influencers

Gastos com "Influencer Marketing" nos Estados Unidos
(em bilhões de dólares)

2,42 2,76
3,69

4,14
4,62
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Fonte: eMarketer
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chegar até a valores bem maiores, como é
o caso da vencedora do BBB21 Juliette
Freire, que possui a previsão de receber
R$ 43 milhões em publicidade durante o
ano de 2021.

Dentre as diversas modalidades de
divulgação existentes - ou “publis” como
são popularmente conhecidas - uma das
mais populares é o marketing de
afiliados . Essa categoria contabiliza as
métricas de eficiência da divulgação por
meio do acesso a links afiliados e do uso
de códigos promocionais, comumente
abordados como o “arrasta para cima” e
os cupons de desconto para seguidores,
ou seja, cada clique é contabilizado . Os
criadores de conteúdo tendem a preferir
esse tipo de publicidade por sua
praticidade, e 9,3% dos influenciadores
estadunidenses afirmam que o marketing
de afiliados é sua principal fonte de
receita .

Do mesmo modo que existem métricas
para as grandes empresas compreenderem
o efeito do investimento feito em
marketing, como as taxas de
engajamento, também existem métricas
que os criadores de conteúdo utilizam
para se auto precificarem. Não é possível
estabelecer uma regra geral que se
aplique a todos os influenciadores, porém
uma prática comum entre eles é
estabelecer seus preços levando em
consideração o número de seguidores .
Além disso, ainda existe a possibilidade
de negociar com a marca contratante e
estabelecer algum tipo de faturamento
extra . Transmitindo esse cenário para o
Brasil, o ganho mensal de um mega
influenciador, que possui mais de 1
milhão de seguidores , é de cerca de R$
500 mil , levando em consideração uma
frequência maior de publicidade e
alterações cambiais no geral, podendo      
a
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Juliette Freire, campeã do BBB21 que
possui mais de 32,7 milhões de seguidores
no Instagram.

Por trás dos stories: o crescente mercado de influencers



Ademais, recentemente a “profissão
influencer” vem se tornando um sinônimo
de empreendedorismo . Os próprios
criadores de conteúdo começaram a
vislumbrar a possibilidade de crescimento
comercial no meio digital, levando em
consideração que, se o público compra
indicações de marcas alheias, a adesão
para uma marca própria seria tão grande
quanto. Marcos Machado, sócio da
consultoria de branding TopBrands e
professor da ESPM, acredita que a
proximidade da audiência com a vida do
influenciador humaniza o trabalho,
gerando resultados desejáveis em termos
de marketing e mercado. Nesse cenário,
grandes exemplos, como a maquiadora
Bruna Tavares, que possui uma marca de
cosméticos homônima cujo faturamento
anual ultrapassa a casa dos nove dígitos ,
são provas vivas da força que os
empreendimentos advindos da internet
possuem. 

Pensando no futuro, para Sérgio Santos,
especialista em negócios e CEO da
consultoria XPotencial, esse é apenas o
começo de um cenário que tende a
crescer cada vez mais na sociedade – em
todas as áreas. “O mundo digital está
fomentando o empreendedorismo, porque
é um espaço democrático . Qualquer
pessoa pode tentar. Não precisa alugar
um espaço físico, apenas ter acesso à
internet”, explica. “Com o alto nível de
desemprego no Brasil, essa opção se
torna tentadora para diversos brasileiros,
homens e mulheres.”

Portanto, esse mercado tão recente não
fica para trás quando comparado a outros
tradicionalmente conhecidos, tratando-se
de faturamento. Além da previsão de
crescimento global, acompanhando as
mudanças do varejo para o universo
digital que permanecerão após a
normalização do cenário de crise do
coronavírus, a previsão para esse nicho
do marketing também é extremamente
positiva, principalmente na esfera
nacional. Com o Brasil sendo o país com o
maior número de usuários no Instagram , é
natural que a “profissão influencer” se
consolide e traga consigo mais profissões
do futuro para o território nacional.
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Linha de maquiagens da maquiadora e
influencer Bruna Tavares fatura cerca de R$
4 milhões por mês

Por trás dos stories: o crescente mercado de influencers



     kkkknunca ficou tão imerso em
alguma atividade, que acabou esquecendo
de suas responsabilidades? Para a maioria
das pessoas, jogar é uma maneira de se
entreter e relaxar. Não é à toa que, de
acordo com a Entertainment Software
Association (ESA), associação comercial
da indústria de videogames nos Estados
Unidos, 65% dos adultos estadunidenses
têm o hábito de jogar regularmente .
Nesse cenário em que há uma grande
quantidade de pessoas entrando no
mundo de jogatinas online cada vez mais
avançadas para captar o público, cabe a
pergunta: e se você pudesse ganhar
dinheiro jogando de forma casual?

Antes de saber a resposta para esse
questionamento, é importante explicar
brevemente como a dinâmica básica dos
jogos funcionava. Os jogos eletrônicos se
dividiam apenas em dois segmentos.       
 a
 

Q O primeiro seria o "pay to play" (pagar
para jogar), modelo que consiste na
pessoa pagar para ter acesso ao jogo , não
gastando mais nada após o aporte inicial,
à exceção de conteúdos complementares
que expandem o jogo. Um exemplo desse
gênero é a franquia Call of Duty, famosa
por sua série de jogos, que faz com que o
lançamento de conteúdos adicionais se
torne um grande evento e conte com um
grande volume de vendas. Já o segundo
tipo de jogos seria o "free to play" (jogar
de graça), que diz respeito aos jogos
cujos downloads são gratuitos , sendo
possível que o usuário realize compras
adicionais, por meio de microtransações,
caso queira fazer uso de acessórios, por
exemplo, como “skins” ou animações
especiais. A exemplo desse, é possível
destacar o fenômeno Fortnite, o qual
chegou a faturar US$ 9 bilhões nos 2
primeiros anos após seu lançamento. 
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PLAY TO EARN: 
O START DE UMA NOVA ERA NOS GAMES

Escrito por João Arthur Serrão

uem



Contudo, com o constante avanço da
tecnologia, uma nova categoria surgiu
nesse mercado em 2014: o "play to earn"
(jogar para receber). Esse, por sua vez, é
um modelo que se baseia no quanto a
pessoa irá jogar, conseguindo itens
únicos ou aumentando a quantidade de
seus recursos, para, no futuro,
possivelmente ganhar dinheiro com a
venda do que foi obtido pela jogatina .
Vale salientar que, dentro desse
segmento, há também as duas categorias
anteriormente citadas, em que se deve
pagar para poder adentrar na plataforma
do videogame, considerado por muitos
como investimento, ou os que estão
disponíveis para todos. 

Pode até parecer uma falsa utopia, você
se divertir usufruindo do jogo e,
simultaneamente, ganhar dinheiro. Mas,
por incrível que pareça, essa modalidade
está se tornando uma realidade para
muitas pessoas ao redor do mundo.           
a

O Start de uma nova era nos games
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Como funciona essa nova
alternativa?

De maneira geral, seu funcionamento
hoje pode ser um pouco complexo, uma
vez que faz uso de NFTs (Non-fungible
tokens) e da tecnologia blockchain para
conseguir realizar o que promete. O
termo "Non-fungible" , de início, remete a
itens exclusivos que não podem ser
substituídos por outros de mesma
espécie, tanto em qualidade quanto em
quantidade, ou seja, há a garantia de
unicidade . Por exemplo, um bitcoin é
fungível - troque um por outro bitcoin e
você terá exatamente o mesmo que tinha
anteriormente com o mesmo valor
agregado. Uma obra de arte única, no
entanto, não é fungível. Se você a
trocasse por uma diferente, você teria
algo completamente distinto.
Adicionalmente, há também a blockchain:
tecnologia que  funciona como um
catálogo compartilhado e imutável que
facilita o processo de registro de
transações e o rastreamento de ativos em
uma rede empresarial. Praticamente
qualquer item de valor pode ser rastreado
e negociado em uma rede de blockchain,
o que reduz os riscos e os custos para
todos os envolvidos.

Ciente desses dois termos, esses jogos
possuem uma moeda própria vinculada a
uma criptomoeda que irá servir para a
pessoa realizar transações dentro da
plataforma , podendo essa moeda “in-
game” ser trocada por itens os quais irão
ajudar com o progresso do jogo. Dito isso, 



o jogador pode acumular esse dinheiro a
partir de missões diárias disponíveis para
que consiga convertê-lo para a
criptomoeda correspondente e,
posteriormente, se for de seu agrado,
vendê-la e liquidar sua posição.
Adicionalmente, durante seu progresso
dentro do jogo, há chances, por menores
que sejam, do indivíduo conseguir itens
únicos, que serão NTFs, ou seja, apenas
você possuirá. A partir disso, o jogador
terá a opção de utilizá-los para conseguir
vantagens e fortalecer seu personagem ou
colocá-los no marketplace da plataforma
para a venda , com o preço direto da
criptomoeda vinculada à moeda do jogo.
Assim, existem três opções: converter
para dinheiro físico, esperar sua
valorização ou converter para a moeda do
jogo.
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 Como conseguir dinheiro
dentro do jogo

Jogue e complete as
missões diárias

Acumule a moeda
do jogo e tenha a
chance de obter

NFTs

Troque sua riqueza
pela criptomoeda e

venda-a para
conseguir dinheiro

O Start de uma nova era nos games



Um case de sucesso é o famoso ”Axie
Infinity”: um jogo inspirado nos
Pokémons, que no período de um ano
teve seu token valorizado em mais de
350% , com seu valor atual cotado em US$
0,086 . À medida que o jogador progride,
ele vai ganhando Smooth Love Potions
(SLP), token que serve como moeda
dentro do jogo. Com ela, é possível fazer
o cruzamento dos seus personagens para
eles gerarem um novo personagem. Além
da possibilidade de guardar esse NFT, no
caso o novo integrante de sua equipe, a
fim de usá-lo em seu time, há também a
opção de vendê-lo para outra pessoa em
uma transação dentro da plataforma , o
que, atualmente, é a atividade mais
lucrativa.

Ademais, existe um mercado secundário
na plataforma, que consiste na
especulação de seus membros do time, no
caso do “Axie Infinity”, se valorizar frente
a eventuais mudanças no jogo , as quais
podem ditar quais serão os combatentes
mais fortes. Dessa forma, além de ganhar
por jogar, você pode também ganhar com  
a  

.
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Fonte:  coinmarketcap.com

a valorização dos NFTs que comprar ou
procriar. Alguns desses Axies já foram
negociados por mais de US$ 1,5 milhão,
além de seus jogadores conseguirem tirar
uma renda "passiva" acima de um salário
mínimo, o que há poucos anos atrás era
impensável. 

Por outro lado, há os desenvolvedores e
as empresas por trás desses novos jogos
que, por sua vez, conseguem garantir
seus lucros com o uso de taxas dentro da
plataforma, seja nas transações de NFTs
feitas pelos jogadores, ou na conversão
da moeda do jogo para o token respectivo
e vice-versa. Nesse contexto, esse
método é considerado ideal, porque, a
partir do modelo atual, se consegue tirar
o acúmulo excessivo da moeda que
jogadores mais experientes teriam, de
forma a não inflacioná-la.                        

A valorização da moeda SLP

O Start de uma nova era nos games
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O mundo está pronto para
esse novo mercado?

O recente aumento na conscientização
geral e na popularidade dos NFTs também
está alimentando uma demanda geral por
eles. Nesse panorama, artistas,
celebridades e grandes empresários já
foram vistos lucrando com o fenômeno.
Além do mais, devido aos efeitos globais
da pandemia do coronavírus, a quantidade
de novos entrantes e dados demográficos
voltados para os videogames está
aumentando pelo fato das pessoas
passarem mais tempo em casa. Em outras
palavras, uma base crescente de usuários
está mostrando afinidade tanto com jogos
virtuais quanto com ativos
descentralizados . Além disso, as
tecnologias de blockchain são mais
diversificadas e escalonáveis   do que há
alguns anos. 

Junte tudo isso e você terá o catalisador
perfeito para a adoção predominante dos
jogos NFT. Nesse contexto, projetos
específicos estão surgindo em todos os
lugares por parte de diferentes empresas
do segmento gamer. Se você gosta de
jogos de cartas, títulos como "God’s
Unchained" usam NFTs para criar versões
digitais de cartas colecionáveis raras, que
podem ser ganhas e negociadas em um
mercado aberto. Se você preferir explorar
um mundo virtual, algo como
"Decentraland" ou "Sandbox" pode ser
mais o seu ritmo.

Nesses ambientes totalmente 3D, mundos
e minijogos podem ser construídos, NFTs
podem ser exibidos e avatares podem ser
equipados com uma variedade de
acessórios, todos tangíveis por meio de
blockchain.

Em suma, por mais que ainda seja um
mercado embrionário, ele já demonstra
um grande potencial de crescimento e a
rápida adesão de pessoas as quais visam
a união entre diversão e lucro. A partir
disso, cabe a reflexão : Será esse o futuro
dos jogos eletrônicos?
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Faturamento dos players globais
do mercado de jogos NFT

Previsão até 2024 (em bilhões  de US$)

2.8 BI
de jogadores de

aplicativos em mobile

+5.6%
de CAGR para todos

os players do mercado
(2015-2024)

1.4 BI
de jogadores de PC

2.03
2.17

2.33
2.49

2.64
2.81

2.96
3.09

3.22
3.32

Fonte: Newzoo
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Empreendedor,
investidor de
startups,
palestrante e
escritor.

FERNANDO
TALIBERTI Fernando Taliberti é graduado

em Engenharia de Produção

pela UFRJ e Master em e-

Business pelo Politecnico di

Torino, na Itália. Com

passagens por empresas como

BMW, Shell e Accenture,

Fernando fez carreira na

TOTVS, empresa de software.

Foi diretor de investimentos da

a 

TOTVS Consulting, onde

estruturou e liderou a TOTVS

Ventures, para investir em

startups no Brasil e no Vale do

Silício e de onde saiu para

fundar a startup Onyo. Hoje,

Fernando Taliberti é investidor,

mentor, palestrante e escreve

regularmente sobre o Futuro do

Trabalho. 

Como inovar 
 com startups?

Entrevista com Fernando Taliberti
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O que te interessou para ter tantos
anos no mundo da consultoria
estratégica e qual seriam os
desafios desse setor?
.

Acho que a consultoria tem muito desse
lado "não rotina", você estar sempre em
projetos, você estar sempre a modificar
coisas ou conceber coisas, em um prazo
mais curto. Gosto muito de pensar do zero
as coisas, então o trabalho de consultoria
combinava comigo nesse sentido. Falando
nos desafios, acho que a consultoria
como um negócio é difícil. Vender serviço
de uma maneira geral, você vende,
entrega e tem que vender de novo, não
tem recorrência nenhuma, é super
desafiador.

Como você chegou ao cargo de
diretor de investimentos na TOTVS
Ventures?
.

Um dos últimos projetos que tive na
TOTVS Consulting foi em uma empresa de
private equity e por coincidência surgiu a
possibilidade de trazer inovação de fora
para dentro por meio de um braço de
investimentos da TOTVS. Como eu já
tinha experiência com startups e
incubadora de empresas, fui chamado
para ser diretor dessa divisão, a TOTVS
Ventures, terminando, assim, meu tempo
na consultoria.

 

"Uma das
minhas
convicções era
empreender "

Entrevista com Fernando Taliberti
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Antes da TOTVS você teve uma
consultoria de inovação. O que faz
uma consultoria de inovação?
.

Nossa abordagem era de implantar
processos para as empresas inovarem de
forma estruturada e consistente, mas na
época elas não estavam muito abertas a
isso. Hoje existem inúmeras consultorias
de inovação que ajudam grandes
empresas a inovar com processos usados
originalmente em startups.

Por que a consultoria de inovação
só começou a dar certo hoje?
.

Na época, em 2005, tinham algumas
teorias e livros, mas as empresas ainda
não sabiam gerenciar isso. Era um tema
quente, mas as pessoas e as empresas
não sabiam que precisavam disso e não
compravam ou a gente, da Creare
Consultoria, não sabia vender.
Hoje, todos já conhecem o dilema do
inovador nas empresas, todo mundo está
atento, todo mundo sabe que precisa
estar trabalhando junto com startups e
ficar de olho nelas ao mesmo tempo para
não sofrer uma ruptura. Por isso, hoje as
empresas de consultoria de inovação
estão ajudando grandes empresas a
inovar usando essas técnicas, esses
frameworks .

O que é o corporate venture capital
e quais as barreiras na sua
implementação?
.

O Corporate Venture Capital nada mais é
do que um braço de investimentos de
capital de risco de uma corporação. O
grande risco desse CVC é ele ser muito
direcionado por uma agenda estratégica
das empresas. Por exemplo, investir em  

startups para comprar elas barato, isso é
tipo de coisa que ou só vai atrair startups
ruins ou vai matar uma startup . Essa
abordagem não é adequada, uma startup
precisa de pista, de combustível para
crescer e de apoio. Portanto, se você olha
com uma cabeça de que vai comprar, você
vai acabar matando ela. 

Durante a análise de uma startup, o
que é crucial, normalmente, para
efetuar um investimento?
.

O que é crucial é o empreendedor, o
founding team estar super energizado, ver
o brilho nos olhos e a vontade de, de
fato, fazer acontecer. Obviamente
existem alguns outros fatores, mas sem
uma equipe de empreendedores boa não
vale a pena. Aí é claro que tem um monte
de outras coisas que vão definir o sucesso
do negócio, se ela tá em um setor que
tem oportunidades, que tem
rentabilidade, perspectiva de
crescimento, é um mercado grande, tudo
isso deve ser levado em consideração.
Porém, se não tem os empreendedores
certos não vai dar certo.

Como surgiu e o que é a ONYO?
.

Na TOTVS, estávamos fazendo aquisições
e investimentos em empresas de varejo e
e-commerce. Eu via claramente que as de
e-commerce usavam tecnologia muito
mais avançada para entregar uma
experiência de consumo melhor. O e-
commerce era só uma parcela do varejo,
mas a tendência era que isso iria mudar.
Por isso surgiu a Onyo, para levar a
experiência do e-commerce para o
consumo presencial. Quando fizemos uma
pesquisa de mercado, vimos que o hábito 

UFRJ Consulting Club | 25

Entrevista com Fernando Taliberti



UFRJ Consulting Club | 26

de comer fora é bem recorrente, e
buscamos mudar esse hábito de consumo
por conta dessa recorrência. Na praça de
alimentação tinha bastante restaurante
dedicado ao business lunch (12h-14h),
então atacamos essa dor de filas grandes,
onde muitas pessoas queriam comer no
mesmo momento, enfrentando assim
gargalos. Com isso, criamos a Onyo, uma
tecnologia para pedir uma refeição e
pagar no celular (sem necessidade de ir
no caixa) e só ir buscar. Não era apenas
um aplicativo, mas sim uma plataforma,
integrando vários sistemas de
restaurantes em um só local.

Como foi o processo de
implementar esse pagamento
online na plataforma da ONYO?
.

O processo de pagamento foi um dos
principais desafios, já que ele era
indispensável para evitar filas. No Brasil,
em especial no Business Lunch o uso de
vouchers de refeição é muito popular.
Mas as operadoras de vouchers, na época
em que começamos, não estavam prontas
para o pagamento online. Ainda assim
fomos pioneiros e conseguimos viabilizar
esse formato de pagamento com elas. No
entanto, isso foi muito complexo e nos
tomou anos!
O pagamento online na época era bem
mais caro do que na maquininha e isso
poderia inviabilizar nosso negócio.
Achamos solução para isso também.
Por fim, havia muitas falhas. No mercado
normalmente cerca de 30% dos
pagamentos online falhavam, nós
conseguimos reduzir este índice para
menos de 10% e fazer os pagamentos
serem confirmados rapidamente para        
v            a

viabilizar uma experiência diferenciada
de pedido. 

Para quem começa um negócio do
zero, um grande medo é o alcance
de clientes. Como se deu esse
processo de marketing tanto para
usuários do app, quanto para a
adesão de restaurantes? Tiveram
muitas barreiras durante esse
período?
.

No cenário pós-pandemia, é muito
natural um estabelecimento saber que é
necessário se digitalizar, mas naquela
época foi muito difícil esse
convencimento. Outro agravante era que
eu e meu sócio não conhecíamos o setor.
Então tivemos que ir aprendendo a
convencer esses restaurantes. Já o
consumidor, sempre estivemos próximos
dele. Antes da pandemia, a gente já
trabalhava em um modelo remoto, mas
isso não significava trabalhar de casa e,
sim, da praça de alimentação.
Provavelmente a maioria dos meus
almoços nos últimos 7 anos eu passei nas
praças de alimentação, conversando com
os consumidores e aprendendo sobre
eles. Essa proximidade nos ajudou a
aprender também como fazer um
marketing eficiente para esse
consumidor, que sabíamos onde
encontrar.

Como você avalia o mercado de
food ordering hoje?
O mercado tem muita oportunidade, mas
requer muita resiliência. Para o operador,
há todo tipo de desafio, desde trabalhar
com um produto que estraga, até como
se diferenciar e atrair o consumidor.       
M
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Pensando nesse mundo corporativo
de hoje, e dado essa sua longa
trajetória como empreendedor,
como você avalia o ambiente no
Brasil para o surgimento de novas
startups?
. 

Dependendo do grau de inovação que
uma startup está trazendo, ela pode
facilmente ameaçar players consolidados.
Se esse player precisar se reinventar para
competir com essa startup ele pode estar
em maus lençóis. Esse é o dilema do
inovador. Acho que tem oportunidades
para startups inovarem em setores
dominados por corporações estabelecidas
no Brasil.

Quais seriam as estratégias de uma
startup para entrar em mercado
com players mais consolidados?
. 

Repara no que os bancos estão realizando
atualmente, o Bradesco com o Next e o
Itaú com o iti, eles estão criando novos
bancos digitais para poder competir com
o Nubank, porque é impossível fazer isso
dentro de casa.
Em outros casos, comprar startups é um
caminho para a corporação se manter
inovadora.
Para a startup se ela encontrar uma forma
de inovar que, se a corporação copiar vai
ameaçar seu modelo de negócio
existente, há muita oportunidade. Mas ela
vai precisar se preparar para crescer
rápido e captar muito dinheiro para isso.
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Mesmo assim você vê muito
empreendedor corajoso abrindo
restaurante em meio à pandemia. Às
vezes acho que o food service só existe
por conta da paixão do empreendedor que
ama servir e cozinhar.
Pela dificuldade e complexidade de
entrar no setor, o food ordering acabou se
concentrando em poucos grandes
marketplaces. Mas, ainda existe
potencial, principalmente nos nichos e
bordas, o que o dominante não consegue
ter muita influência sobre. Os hábitos vão
mudar muito ainda, o ecommerce é muito
pequeno comparado com todo o tamanho
do mercado de varejo e ainda vai se
acelerar.

Como o serviço de retirada de
aplicativos como iFood e Uber
afetou a startup?
.

Os investidores perguntavam isso para a
gente o tempo inteiro e sempre
colocavam isso como ameaça. Durante
uma de nossas captações, Uber e iFood
anunciaram que iam começar com serviço
de retirada e isso atrapalhou a gente a
levantar capital. Mas na prática
operacionalmente nunca nos atrapalhou.
O que a gente já fazia, ainda não vejo
outras empresas fazendo. Sempre vimos
nosso principal competidor como o caixa,
a fila. Nosso objetivo era substituir essa
experiência ruim. 
Por conta da presença de gigantes no
setor, não é óbvio investir em food.
Faltou aos investidores de risco apetite
para nos financiar. Isso nos forçou a
buscar outros meios de financiamento,
considerando o crowdfunding.
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"O food service só existe
por conta da paixão do
empreendedor que ama
servir e cozinhar.
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E agora um dos seus novos projetos
é o Podcast Fundação. Qual é a
proposta por trás dele e como
começou essa ideia?
.

O João, meu co-host , é um aficionado por
tecnologia. Mas ele sentia falta da
história das empresas de tecnologia do
Brasil. Para as empresas pioneiras da
internet, só existia o livro "Os Bastidores
da Internet" do Eduardo Vieira.
Precisamos contar essas histórias. Então
ele me convidou para fazermos isso por
meio de podcasts. Eu acho que o
empreendedorismo é muito romantizado,
parece que é fácil e o empreendedor
virou milionário fácil. Na fundação da
Onyo, tínhamos expectativas muito
ambiciosas, que não atingiam a realidade
ou minha capacidade naquele momento.
Queria contar a história de verdade, sem
super heróis, 

super heróis, com vulnerabilidade. E é
difícil colocar o empreendedor nesse
lugar vulnerável, porque todo
empreendedor que está na jornada
precisa se vender, para clientes,
investidores...

Por isso buscamos trazer pessoas que já
completaram um ciclo empreendedor para
contas essas histórias na real, sem papas
na língua.

Você tem alguma ambição maior ou
algum sonho que deseje realizar?
.

Eu tenho uma crença da infância, de que
tenho que honrar essa oportunidade e
não desperdiçar o potencial que tenho.
Olhando para o futuro, o que quero é
fazer uso desse potencial e agregar para
as pessoas dentro daquilo que posso.
Quando vejo tudo o que aprendi na minha
aa
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"Não perder a
capacidade de
sonhar. Não precisa
mergulhar de cabeça
em seus sonhos, mas
vá atrás deles."

Entrevista com Fernando Taliberti

trajetória empreendedora, acho
importante dividir esse conhecimento,
por exemplo, como mentor. Escrever é um
dos meios que encontrei para isso, para
multiplicar o que aprendi, minhas
conclusões. 
Mas se uma mentoria, um podcast e
textos são poderosos veículos para ajudar
as pessoas a atingir seu potencial, vejo
uma empresa como o melhor veículo de
todos.
Olhando para a frente quero continuar
construindo coisas e acho que empresas
tem um potencial de transformação e
geração de impacto absurdo, em especial
no Brasil onde ainda há tanto para ser
feito. Quero continuar empreendendo.
Acredito que é como sinto que estou
utilizando todo o meu potencial.

Se fosse resumir  tudo que você
tirou ao longo da sua vida
profissional para o seu eu mais
novo ainda inexperiente, o que
diria?
.

Acho que de maneira geral as pessoas
sonham pouco. Muitas passam tempo se
dedicando a carreiras de que não gostam
porque não enxergam opção e perdem a
capacidade de sonhar.
Em alguns momentos eu mesmo fiz isso,
guardei os meus sonhos por anos.
Recomendaria a todos que nunca percam
a capacidade de sonhar. Não precisa
mergulhar de cabeça em seus sonhos,
mas vá atrás deles, mesmo que comece
devagar. Sonha, bota o pé no chão e sai
andando, depois correndo.
Não espere pelo momento certo, porque
ele nunca virá.
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            . Nem as piores previsões
poderiam estimar que essa seria a média
paga pelo litro da gasolina em território
nacional, que já acumula uma alta de
quase 51% desde o início do ano até
setembro de 2021. Em alguns estados, o
cenário é ainda pior, com o valor
chegando a R$7,36 e gerando diversas
manifestações, como as mais recentes
feitas por caminhoneiros que exigiam um
preço de combustível menor. Mas afinal, o
que aconteceu para a situação chegar a
um nível tão crítico?

Primeiramente, não podemos atribuir a
responsabilidade desse problema a um
único culpado, mas sim a uma série de
fatores que, somados, ocasionaram esse
aumento considerável. Abordando o
primeiro deles, pode-se citar a alta do
petróleo , em que o preço do barril tipo
Brent - utilizado para o cálculo de preço
da Petrobras - aumentou cerca de 40%,

 

encarecendo os combustíveis fósseis no
geral.

Relacionado também a esse aspecto, há a
cotação do dólar , que obteve uma
valorização acumulada de 39% desde
2019. Como consequência, o preço do
barril, que é negociado por meio da
moeda americana, encareceu junto.
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UM TANQUE CHEIO DE
PROBLEMAS: 
O ESCÂNDALO DO PREÇO DA GASOLINA
NO BRASIL

Escrito por João Lourenço Carlos
de Andrade Flórido

235
254

227 231 234

200

Litros de gasolina que podem ser
comprados com um salário mínimo

Fonte: ANP

R$6,076



Além desses aspectos, em nível
internacional, há uma gradual retomada
das atividades econômicas , que até então
estavam em ritmo desacelerado, quase
estagnadas, devido à pandemia da Covid-
19. Por mais que essa recuperação seja,
em parte, positiva, analisando pela ótica
dos preços dos combustíveis, é algo
extremamente desastroso. Em outras
palavras, o consumo mundial está
aumentando drasticamente, mas a
produção de petróleo não está o
acompanhando . De acordo com a Agência
Internacional de Energia (AIE), a produção
mundial de petróleo estava em 92,3
milhões de barris por dia no segundo
trimestre de 2020, ao passo que a
demanda era de 84,8 milhões. No mesmo
período de 2021, a procura aumentou
para 96,7 milhões de barris diários,
enquanto a produção se limitou a 94,9
milhões. Dessa forma, a lei de oferta e
demanda entra em ação, resultando em
produtos mais caros. Vale ressaltar que
esses são apenas alguns dos problemas
que levaram à situação atual e existem
diversos outros, como o recente
agravamento da pandemia devido à
variante Delta, os riscos políticos
internacionais e a instabilidade nacional .

Dentre os motivos citados, este último
recebe um destaque maior, pois possui
um grande impacto na taxa cambial do
país, que, como apresentado, é um fator
decisivo no preço da gasolina. Seguindo a
mesma linha de raciocínio, essa
problemática é causada por diversas
outras. Primeiramente, existe uma grande
preocupação com a responsabilidade
fiscal do governo e com a adoção de
reformas no Brasil que, somadas ao        
 a

Um tanque cheio de problemas

Risco-Brasil , acabam causando a alta da
moeda estadunidense. Junto a isso, existe
uma profunda crise política no país
ocasionada pela polêmica figura do
presidente Jair Bolsonaro, que além de
todas as discussões do governo atual
envolvendo temas delicados como a
pandemia, a crise entre os três poderes e
o meio ambiente, vem direcionando a
culpa da alta dos combustíveis aos
governadores. 

Segundo o presidente, o encarecimento
da gasolina se deve à elevada cobrança
do ICMS, imposto que incide quando um
produto ou serviço tributável circula
entre cidades, estados ou de pessoas
jurídicas para pessoas físicas. Ao mesmo
tempo, os governadores alegam que o
valor do imposto permanece intacto
desde o começo da crise, e, portanto, não
tem sido o causador do aumento de 40%
no combustível. Por enquanto, é certo
dizer que ainda é muito cedo para
concluir tais suposições em meio a tantas
variáveis. Dessa forma, a questão
principal torna-se: como diminuir o
preço?
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Para a maioria dos economistas, o melhor
caminho a se tomar no curto prazo é
adotar reformas fiscais, como a
administrativa e tributária, além de
apaziguar o clima político. De resto, o
país está à mercê de variáveis
internacionais que não podem ser
contornadas. Por outro lado, algumas
figuras políticas que defendem ideologias
de esquerda dizem que a solução seria
realizar o tabelamento de preços de
combustíveis, como o previamente feito
pela ex-presidente Dilma Rousseff. É
importante destacar que, por mais
interessante que seja evitar o aumento do
preço, teoricamente beneficiando a
população, na prática o tabelamento
apenas promove a criação de mercados
paralelos - nos quais o preço continua
subindo e de forma acelerada - , gerando
um desabastecimento, além de causar
consideráveis prejuízos às empresas
produtoras, o que agrava a situação.       
 a

Preço do Produtor (Petrobras)
35.6%

Tributos Estaduais
28.1%

Preço do etanol anidro
14.8%

Tributos Federais
12.6%

Margem de distribuição e revenda
9%

De certo, não há uma solução ideal que
não gere consequências para o futuro,
mas enquanto isso, as consequências já
estão evidentes. Há uma constante e
crescente disparada da inflação , muito
provocada pela gasolina, junto com a
disparada da taxa Selic, que aumenta
visando conter a inflação mencionada.
Dessa forma, uma preocupação com a
retomada da economia e com os impactos
gerados à população tem sido destaque
nos debates políticos e financeiros do
país. 

Essa alta inflação, com projeção de 8,5%
para 2021 , fomenta todas as
problemáticas citadas, como a
desvalorização da moeda brasileira e a
incerteza do mercado em torno do
panorama atual do país. Muito atrelado
com esse ponto, houve uma queda nos
investimentos estrangeiros, formando,
assim, um grave círculo vicioso. Além       
a 
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Composição do preço da gasolina 
(média nacional em abril de 2021)

 
Fonte: ANP
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dessas consequências macros, têm-se
também problemas que geram maior
impacto em determinados grupos. Nesse
aspecto, pode-se citar o caso dos
caminhoneiros, motoristas de aplicativos
- como Uber - e entregadores, que
ganharam um papel destaque na
pandemia. 

Em suma, vemos que essa questão da
gasolina é muito mais que o aumento do
preço de um produto, mas sim um retrato
de inúmeros fatores de nossa economia,
desde aspectos contábeis a políticos. Por
enquanto, nos resta observar quais
medidas o governo atual e o próximo irão
aderir para solucionar essa crise que
representa, até o momento, um tanque
com pouco combustível e muitos
problemas. 
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Preço da Gasolina em 2021
(Médias mensais da gasolina comum em R$/Litro)

Fonte: ANP

O aumento no preço da
gasolina em março
acarretou na alta da inflação
para tentar combater esse
valor.
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. . . . . . . . . . .onhecida como o esporte que
consegue combinar avanços tecnológicos
com velocidade, a Fórmula 1 é o
campeonato automotivo internacional, no
qual 20 atletas e 10 equipes competem
pelos títulos de melhor piloto e time,
respectivamente. A competição tem foco
em desenvolvimento tecnológico , uma vez
que é necessário considerar todo o
processo de montagem dos carros e
acompanhar a performance, para gerar
bons resultados na categoria. Isso faz
com que se torne difícil imaginar que
essa modalidade esportiva pautada em
inovação tenha ficado para trás no mundo
da internet , incapaz de abrir mão de suas
raízes tradicionais, continuando a agradar
somente um público restrito de fãs mais
fiéis ao esporte.

Esse panorama controverso pode se
resumir a uma pessoa: Bernie Ecclestone .
O ex-CEO da Formula One Group sempre 

C O ex-CEO da Formula One Group sempre
se mostrou uma figura muito participativa
dentro do esporte, não só ao longo dos
mais de 20 anos que passou no cargo,
como também nos 25 anos precedentes
que liderou a associação entre as
equipes. Ecclestone revolucionou o
esporte com a transmissão das corridas
nas televisões , o que permitiu atingir
uma grande quantidade de novos fãs.
Contudo, o problema surgiu devido às
visões ortodoxas de Bernie, que
acreditava que importantes decisões ,
como elaboração do calendário e relações
diplomáticas com as atuais e possíveis
futuras equipes, deveriam ficar limitadas
a ele , impedindo a implementação de
decisões estratégicas de modernização da
marca.

Nesse sentido, o volume de
telespectadores se encontrava em
decrescimento 
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FÓRMULA 1:
O ESPORTE TRANSFORMADO PARA O
MUNDO DIGITAL

Escrito por Luisa Lima
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decrescimento desde a virada do século e
essa tendência se intensificou ao longo
dos 15 anos seguintes, principalmente
devido a posição de Ecclestone.

À vista disso, em uma movimentação
inesperada, a empresa matriz Delta Topco,
até então dona do Formula One Group, foi
vendida em 2016 para a Liberty Media . A
aquisição, que custou £3.3 bilhões, deu
controle total para essa nova empresa,
que prometia inovar e trazer nova vida ao
esporte .

Em 2017, buscando se modernizar
principalmente nos canais midiáticos, a
Liberty Group trouxe Chase Carey, ex-
diretor de operações da 21st Century Fox,
multinacional americana de meios de
comunicação, em uma tentativa de
rejuvenescer o esporte. Uma de suas
primeiras medidas foi remodelar a
imagem da competição , alterando a logo
de acordo com as tendências atuais e
introduzindo uma música tema, tocada
antes do início dos eventos do fim de
semana.

Contudo, as suas medidas mais
impactantes
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impactantes foram relacionadas ao
comportamento e presença do esporte
nas plataformas digitais. Antes da
mudança em sua liderança, a Fórmula 1
não possuía uma presença significativa
nas redes sociais e o principal contato
dos fãs era por meio da transmissão pela
televisão. Com a entrada da Liberty
Media, a modalidade automobilística
adentrou em diversas redes sociais, como
Instagram e TikTok , além de ter um
crescimento significativo em
engajamento com o público.

Fonte:  Statista 2021

Fórmula 1: O esporte transformado para o mundo digital



devido à transparência dos
acontecimentos do backstage e das
decisões para o futuro do esporte, a
audiência tem conseguido acompanhar
mais de perto o desporto e seus atletas.

Entretanto, não foi somente nas
plataformas digitais que a Fórmula 1
trouxe meios de engajar os fãs do
esporte, tendo, também, se lançado no
mundo dos e-sports , por meio do jogo
oficial produzido em parceria com a
empresa de videogames CodeMasters.
Acerca disso, mais de 200 mil indivíduos
se candidataram para as fases
preliminares do campeonato somente em
2020 e, no final do ano, acumularam-se
mais de 11,4 milhões de visualizações ao
vivo e 23,8 milhões de visualizações
totais em seus vídeos das corridas
digitais.

Com todas essas mudanças no mundo
online, o esporte também teve que
acompanhar essas tendências. Com mais
da metade do grid tendo menos de 30
anos , a idade média dos pilotos nunca foi
tão baixa. Dentre os mais jovens, o
destaque vai para o holandês Max
Verstappen, que iniciou a sua carreira na
Fórmula 1 com apenas 16 anos,
recebendo a confiança da equipe Red Bull
Racing em estar no assento de um de
seus times apesar de, na época, não
possuir nem carteira de habilitação. 

Outro grande potencial é o britânico
Lando Norris, de 22 anos, que possui uma
grande afinidade por livestreams na
Twitch, acumulando mais de 10 mil
inscritos mensalmente e, desde sua
entrada no esporte em 2019, tem
bastante a
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Presença da Fórmula 1 nas
Redes Sociais após a entrada da

Liberty Media (2020)

11.7 M
SEGUIDORES

4.8 M
INSCRITOS

5.1 M
SEGUIDORES

9.8 M
SEGUIDORES

Além disso, outra decisão inovadora
dentro da Fórmula 1 foi a
conceitualização e o lançamento de sua
própria plataforma de streaming , a F1 TV
Pro & Access . Disponível em mais de 127
países, o serviço possibilita assistir o
catálogo de 70 anos da Fórmula 1, com
materiais produzidos por equipe de
jornalistas do esporte, além do acesso às
transmissões ao vivo durante os fins de
semana de corrida, não se fazendo mais
necessário ter uma emissora do país com
os direitos de transmissão. Com essas
inovações, além de podcasts e uma série
documental da Netflix, o objetivo de
Carey é tornar um esporte antiquado em
um espetáculo à parte . Adaptando o
glamour dos anos 80 e 90 para o seu
equivalente atualmente, o status de luxo
tem retornado, mas, ao mesmo tempo,
AAA

Fonte:  Liberty Media

Fórmula 1: O esporte transformado para o mundo digital



acumulado uma base de fãs jovem
bastante engajada nas redes sociais.

Com essa conjuntura, o esporte tem tido
um crescimento saudável de seu público
desde a troca de liderança , ainda que
existam eventuais adversidades, como a
paralisação do campeonato no primeiro
semestre de 2020, devido à pandemia
causada pelo Coronavírus.

Contudo, com o avanço tecnológico, a
Fórmula 1 vem se tornado cada vez mais
cara, principalmente com algumas
equipes, como Mercedes e Ferrari,
gastando mais de 300 milhões de euros
por temporada. Assim, para contornar esse
obstáculo, uma nova mudança no
abaaaaca

esporte no âmbito financeiro, prevista
para a temporada, é a busca por uma
maior competitividade dentro do esporte :
a partir de 2022, todos estarão limitados
a um orçamento de 125 milhões de euros,
diminuindo as disparidades e
possibilitando times com menos recursos
a competirem por mais ponto e posições
nas corridas.

Com uma presença garantida nos trending
topics todo fim de semana de corrida,
principalmente com celebridades nas
garagens das equipes e na audiência, o
esporte demonstra confiança em suas
mudanças e que continuará trazendo
efeitos positivos no seu futuro.

Orçamento vs pontos conquistados pelos times da Fórmula 1 na
Temporada de 2019
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Orçamento da Equipe (milhões de dólares)
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Fonte:  RaceFans
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7 ª  E D I Ç Ã O  D O  D E S A F I O
E X T E R N O
Ocorreu em Outubro desse ano a 7ª edição do
Desafio Externo do UFRJ Consulting Club, aberto
para pessoas de todo o país. De forma a
aproximá-los ao mundo de consultoria, os
participantes do desafio são apresentados a
problemas e devem buscar meios de resolvê-los
da melhor forma possível.

1 0 ª  E D I Ç Ã O  D O  P R O G R A M A
D E  P R E P A R A Ç Ã O
Nos últimos meses, foi realizada a 10ª edição do
Programa de Preparação, curso que busca auxiliar
os inscritos a se prepararem para o processo
seletivo das grandes firmas de consultorias, tais
como Boston Consulting Group (BCG), McKinsey,
Bain, L.E.K. Consulting e Accenture. Foram
alcançados mais de 27 alunos do país inteiro, com
o conteúdo abordando todas as etapas dos
processos seletivos, desde a prova de GMAT até
treinos de cases de consultoria, buscando
oferecer o máximo de auxílio para o sucesso dos
inscritos.

P R O C E S S O  S E L E T I V O
Recentemente houve a edição de 2021.2 do
nosso processo seletivo. Todo semestre é
realizado o processo seletivo para escolher os
novos membros do clube. Ao longo da semana de
capacitação,  os participantes aprenderão sobre o
mundo dos negócios, a usar o Excel e
desenvolver seu pensamento crítico, por meio de
diversas capacitações e atividades, buscando
aproximar os candidatos da vivência do clube.

D E S T A Q U E S
do UFRJ Consulting Club
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Imagem da finalização da semana de
capacitação do processo seletivo.



D E S T A Q U E S
do UFRJ Consulting Club
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C A P A C I T A Ç Ã O  Á G O R A
Em outubro, nossos membros tiveram a
oportunidade de lecionar capacitações sobre
comunicação e educação financeira para uma
turma do Programa Ágora Brasil, voltado para
deficientes visuais, visando elaborar um material
totalmente acessível pelo leitor de tela para os
alunos e que busca melhorar a empregabilidade
dessa parcela da população.

P R O J E T O S
Ao longo dos últimos meses foram concluídos
diversos projetos, dentre eles o realizado com a
Lojas Americanas, buscando entender as dores
dos clientes na compra e troca de produtos por
WhatsApp e estabelecer um sistema para receber
os feedbacks dos clientes, a fim de melhorar a
experiência do cliente nas lojas da marca. Outro
projeto realizado foi com a loja de calçados Cris
Roberto, cujo escopo foi a otimização dos
processos internos  da empresa de varejo por
meio da reestruturação do relacionamento entre
os setores internos para que a Cris Roberto possa
ter um crescimento sustentável.

E V E N T O S
A equipe de eventos também teve novidades
nesse último trimestre, que contou com a
realização de diversos podcasts com grandes
nomes, tais como Tânia Consentino, presidente
da Microsoft Brasil, Talita Taliberti, country
manager da Amazon Alexa, e Vinicius Panisset,
CEO da Greenpeople.

Clientes do projeto Cris Roberto com os membros
do UFRJ Consulting Club
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