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Editorial
Em função da pandemia do coronavírus, o sistema de
home office, adotado por grande parte das empresas no
período de isolamento, ainda tende a permanecer. No
entanto, com a aceleração da vacinação no mundo, as
companhias estão buscando o retorno gradual ao trabalho
presencial, ainda que de maneira híbrida. Afinal, apesar do
trabalho remoto ter evoluído de uma maneira geral, devese considerar que a falta de interação interpessoal trouxe
muitos prejuízos para a troca de ideias e integração entre
as equipes. Por essa razão, as informações adquiridas por
meio do ambiente virtual ficam distantes do que se pode
explorar do conhecimento em regime presencial.
Diante dessa perspectiva, o UFRJ Consulting Club, clube de
negócios e consultoria da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, com a ambição de continuar conectando a vida
acadêmica dos alunos ao mundo de negócios e amenizar
os impactos causados pelo isolamento social, elaborou o
Business Review. Nele, textos de áreas diversas, como
economia, política, sustentabilidade e negócios foram
reunidos, contribuindo para a obsessão pelo aprendizado
e, também, sendo uma ponte para o mundo de negócios.
A partir da ambição por compartilhar informações, foi
criada, portanto, uma revista que, apesar de todas as
barreiras impostas durante o momento de pandemia,
conectaria os leitores às atualidades. Diante do sucesso da
primeira edição da revista e com a missão de oferecer
ainda mais informação de qualidade aos leitores, foi
elaborada a segunda edição.
Como na primeira, nessa nova edição serão apresentadas
pautas extremamente importantes para o mundo atual.
Nesse sentido, serão abordados assuntos como, a
modernização do futebol brasileiro, situações das
commodities devido à guerra da Rússia e Ucrânia, case de
sucesso da Duolingo, energias renováveis na Islândia e
outros assuntos que se integram nesse escopo.
Em suma, é um imenso prazer divulgar a 2ª edição do
Business Review, um compilado de textos que promete
imergir o leitor nas temáticas atuais de maior relevância
para o mundo corporativo, oferecendo, assim, um meio de
adquirir novas informações.
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Case de sucesso

DUOLINGO: ENSINANDO
E LUCRANDO
Escrito por João Pedro Darous

500 milhões de downloads ao longo de sua
história. 194 países ao redor do globo. Startup
Unicórnio após receber um aporte de capital
de 30 milhões de dólares do Google. Todos
esses acontecimentos exorbitantes se referem
à empresa Duolingo, a qual possui como
missão principal a democratização do acesso
ao aprendizado dos mais variados idiomas,
por meio de um aplicativo gratuito. Dessa
forma, cabe o questionamento: como a
empresa conseguiu tamanho crescimento,
uma vez que os usuários podem usufruir do
aplicativo de forma gratuita? Porém, antes de
responder essa pergunta, é preciso conhecer a
história do fundador e o seu propósito na
criação da companhia.
Luis von Ahn, fundador da Duolingo e nascido
na Guatemala, é professor de Ciência da
Computação na Carnegie Mellon University nos
EUA. A partir de toda a sua experiência
vivendo em um país periférico, Luis sabia que o
desejo de muitas pessoas era aprender novas
línguas, mas que, muitas das vezes, elas não
possuíam dinheiro o suficiente para buscarem
por educação.
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Dessa forma, ele percebeu um grande gargalo no mercado educacional, afinal, a empresa
mais bem-sucedida nesse ramo era a Rosetta Stone, a qual cobrava preços inacessíveis
para a maioria da população mundial. Em suma, para obter acesso aos cursos mais
baratos da empresa, era necessário centenas de dólares por planos trimestrais, semestrais
ou vitalícios, o que limitava consideravelmente o público-alvo da Rosetta.

Criação e modelo de negócios da Duolingo
Todos que já tiveram experiências com o empreendedorismo sonharam, alguma vez, em
criar empresas disruptivas, com uma proposta de valor diferenciada e capaz de se
manter sólida, atraindo milhares de pessoas. Tendo isso em mente, Luis conseguiu
alcançar esse objetivo ao criar o Duolingo no final de 2011. Com a mentalidade de não
cobrar dos usuários pelo uso da plataforma, a empresa possui um modelo de negócios
semelhante ao do Spotify. Ou seja, as empresas lucram a partir de anúncios exibidos na
plataforma e a partir de possíveis assinaturas de diferentes planos. Logo, no Duolingo,
ao final de cada lição, são exibidos anúncios e, aqueles usuários que não queiram
visualizar publicidade, pagam pela assinatura da plataforma, ganhando diversos
benefícios de acordo com o plano escolhido. Outro formato interessante que o Duolingo
possui são os certificados que custam, em média, 50 dólares e são aceitos por diversas
instituições ao redor do mundo, como a Universidade de Harvard.
Assim, a partir de um aporte financeiro relativamente menor que o de outras
certificações, os usuários possuem a possibilidade de acesso a testes validados e aceitos
por instituições de referência no setor educacional. Portanto, após um período de
consolidação desse modelo de negócios inovador do Duolingo, a empresa obteve muito
sucesso, enfraquecendo a concorrência.
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Fonte: Google
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Gamificação¹: umas das principais estratégias da empresa
Cada vez mais as pessoas estão buscando nos jogos um entretenimento de escape, ou
seja, com o objetivo de se desligar das questões da vida real e, assim, conseguir relaxar
um pouco. Essa tendência pode ser notada por meio da pesquisa de mercado realizada
pela DFC Intelligence, orgão de pesquisa no mercado de tecnologia, em 2020, a qual
aponta que 40% da população mundial joga videogames. Dessa forma, a grande
quantidade de horas e de dinheiro gastos em jogos digitais está sendo observada pelos
players de diversas indústrias, e no Duolingo, não é diferente.
Desse modo, além de um marketing efetivo focado em atrair novos usuários, é necessário
criar estratégias para que o cliente permaneça utilizando a plataforma constantemente,
e, para isso, o Duolingo utilizou a estratégia da gamificação. Ela consiste no uso de
mecânicas e características de jogos para engajar o usuário, motivar comportamentos e
facilitar o aprendizado de pessoas em situações reais, tornando conteúdos densos em
materiais mais acessíveis, normalmente não associados aos jogos, como em aplicativos
educacionais.
A partir dessa estratégia, estruturou-se um ambiente de competição saudável entre os
usuários e formas de montar e personalizar o seu próprio avatar. As principais táticas são:
Existem os experience points, os quais registram uma visão geral do seu avanço na
plataforma. A ferramenta pode ser vinculada às suas redes sociais, criando um placar
de comparação do avanço entre seus amigos.
Existem no jogo também as “conquistas” que o usuário pode adquirir, conforme a
realização de certos feitos, dando uma sensação de evolução no aplicativo.
Durante seu progresso, o usuário ganha os chamados “lingots”, uma espécie de moeda
do aplicativo, que pode ser usada na loja da plataforma para comprar novos trajes
para o avatar, ou avançar ainda mais nas aulas.

1 - Gameficação: é a aplicação das estratégias dos jogos nas atividades do dia a dia, com o objetivo de
aumentar o engajamento dos participantes.
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A empresa atualmente
Em junho de 2021, a companhia realizou seu IPO² na
Nasdaq, tendo seu valor de mercado cotado em 6,5
bilhões de dólares, após suas ações dispararem em
quase 40%. Em comunicado, o Duolingo afirma que
“por ser uma empresa de capital aberto, terá os
recursos e a visibilidade para continuar contratando os
melhores talentos do planeta, assim como aumentar a
equipe para apoiar o seu desenvolvimento.”

Receita da Duolingo em milhões de doláres
136

116

50
36

2018

2019

2020

2021

Fonte: Forbes

Atualmente, a empresa conta com usuários e
investidores ilustres, como Bill Gates e o ator Ashton
Kutcher. Com um modelo de negócios disruptivo e com
estratégias para adequar a companhia ao panorama
atual, Luis sente-se bastante otimista pensando no
futuro: “Continuaremos com os idiomas até que a
maioria das pessoas no mundo que está tentando
aprender uma língua esteja usando um de nossos
produtos”.
2 - iPO: Sigla para Initial Public Offering, o que significa a primeira vez que uma
empresa receberá novos sócios realizando uma oferta de ações ao mercado.
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ISLÂNDIA E A SUA ENERGIA
100% RENOVÁVEL
Escrito por Sophia Cantanhede

e
Corporativa é uma avaliação da consciência coletiva de uma
empresa para fatores sociais e ambientais.

Preço do barril de petróleo
(em dólares)
40
30
20
10

Fonte: Ilumina

80
19

79
19

76
19

73
19

70
19

65
19

19

55

0

45

Durante a década de 1970, o país se via
imerso em uma estagnação econômica,
sendo considerado um dos mais pobres
da Europa, na medida em que possuía
uma
economia
fraca
e
pouco
diversificada, baseada apenas na pesca e
na criação de ovelhas. Somado a isso, o
quadro mundial experienciava uma alta
no preço do petróleo, desencadeada por
um déficit na oferta e conflitos
envolvendo os produtores árabes. Essa
conjuntura resultou na elevação do
aaaaa
1 - Traduzido do inglês-Governança Ambiental, Social

preço do barril de US $2,90 para US $11,65
em apenas três meses, ou seja, uma alta de
mais de 400%. Portanto, essa relação
impossibilitou a Islândia de continuar
dependendo de combustíveis fósseis para
geração de energia e, consequentemente,
trouxe a necessidade de migração para
matrizes energéticas limpas, as quais são
as de menor custo a longo prazo. Diante
desse panorama, iniciou-se o processo de
transformação do setor energético para a
redução dos custos com a importação de
petróleo e carvão, o que resultou em
benefícios econômicos de grande valia
para o governo.

19

Com um mundo cada vez mais
globalizado e consciente das pautas
relacionadas ao acrônimo ESG¹, questões
associadas
à
sustentabilidade
continuam a ganhar força e relevância.
Tendo isso em vista, a Islândia conseguiu
uma conquista grandiosa: liderar o
ranking dos países com maior produção
de energia renovável do mundo,
atingindo a marca de 99,9% da sua
matriz energética limpa. Porém, antes
de chegar a esse nível de notoriedade,
sua nação teve que passar por um
intenso processo de transformação.
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Nessa perspectiva, o país começou a
buscar por outras fontes de eletricidade.
Devido à sua geologia única, a Islândia é
repleta de vulcões e fontes de calor
geotermais, responsáveis pelas famosas
piscinas
naturais
quentes,
grande
atração turística local. Nesse sentido,
tendo em vista a situação econômica da
época, a Autoridade Nacional de Energia
(Orkustofnun), em 1967, teve muito
sucesso ao viabilizar e efetivar o uso de
energia geotérmica como fonte de
aquecimento em diversas áreas do país,
sendo hoje a principal nas áreas
residenciais. Essa matriz consiste em
uma forma de energia limpa, obtida a
partir do calor proveniente do interior
da
Terra,
captada
por
meio
de
perfurações no solo.

Desse
modo,
a
mudança
do
aquecimento à base de óleo para o
aquecimento geotérmico economizou à
Islândia um total estimado de US $8,2
bilhões no período de 1970 a 2000, além
de ter reduzido em 37% a liberação de
emissões de dióxido de carbono.
Entretanto, essa forma de produção não
impacta
apenas
o
setor
elétrico
isoladamente, uma vez que também
apresenta
diversos
benefícios
à
economia. Localizada perto do Círculo
Polar Ártico, a Islândia apresenta
temperaturas muito baixas, o que
dificulta sua produção de alimentos.
Porém, essa situação foi revertida com a
criação de estufas para a produção
agrícola,
alimentadas
pela
energia
geotérmica, permitindo que o país
cultivasse em torno de 50% de seu
próprio abastecimento de produtos.
Além disso, essa matriz também é usada
para aquecer pavimentos, derreter gelo,
auxiliar no setor de piscicultura² e
impulsionar
o
turismo,
que
hoje
corresponde a cerca de 9% da receita do
país, sendo listado como uma das
principais
atividades
econômicas.
aaaaaa

Atualmente, essa fonte corresponde a
27% da produção total de energia
islandesa, estando atrás apenas das
fontes hidrelétricas, correspondentes a
73%, em 2021. Assim, o país depende
essencialmente dessas duas matrizes,
contrapondo
com
1970,
quando
importava em torno de 75% de sua
energia de fontes não renováveis.
aaaaaaa

Market share das indústrias do setor de recursos na Islândia
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Fonte: Iceland Chamber of Commerce; Statistics Iceland
2 - Referente ao cultivo de peixes, principalmente de água doce.
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Em relação a matriz hidráulica, a principal
do país, foram realizados muitos projetos,
tendo em vista que a Islândia é uma ilha e
possui diversos recursos hídricos. Como por
exemplo, a nação investiu na construção
de hidrelétricas, com destaque para a
grande

usina

elaborada

pela

empresa

nacional Landsvirkjun, no rio Þjórsá, em
1969. Essa produzia 210 MW e teria como
objetivo abastecer a região Sudeste da
Islândia,

assim

como

uma

usina

de

fundição de alumínio. Ao longo dos anos, a
produção

de

energia

hidrelétrica

foi

crescendo gradualmente com a construção
de outras usinas, tendo em vista a alta
demanda industrial, até que, em 2009, foi
realizado o maior projeto hidrelétrico do
país, a usina Kárahnjúkar, produtora de
690 MW e voltada para a indústria de
alumínio.
Nesse

sentido,

com

a

utilização

das

energias geotérmica e hidrelétrica, viáveis
em decorrência das condições ambientais
favoráveis do território nacional, tornou-se
possível

baratear

profundamente

os

preços de eletricidade e aquecimento,
alcançando um patamar de 32% abaixo da
média de preços da União Europeia. Além
disso, a Islândia possui a maior produção
energética per capita mundial, produzindo
54

MWh

por

indivíduo,

devido

a

sua

pequena população, de apenas 370.000
habitantes,
eficiente

acrescido

produção.

da

Assim,

sua

alta

e

posiciona-se

muito acima do segundo colocado - a
Noruega - com uma produção de 26 MWh
per capita.
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Geração de eletricidade na Islândia em anos selecionados de 1970 a 2020
(em terawatt-hora)
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Fonte: Statista

Um
grande
exemplo
de
setor
beneficiado por essa transformação, é a
indústria de fundição de alumínio, a
qual demanda alta quantidade de
energia. Hoje, ela é considerada a
indústria pesada mais importante do
país, ocupando a 10ª posição no ranking
mundial e representa mais de 15% das
exportações totais do país em 2019.
Entretanto, a produção de alumínio
local não foi a única a tirar proveito
desse cenário, haja vista que as
empresas
estadunidenses
também
produtoras de alumínio, Alcoa e Century
Aluminium, abriram plantas na Islândia,
uma vez que o custo energético
islandês é 30% menor do que nos EUA.
Além disso, outra atividade que vem
ganhando força na Islândia é a
mineração de criptomoedas, por meio
de data centers, os quais consomem
cerca de 130,9 terawatt-horas por ano no
mundo. Para fins comparativos, temos a
Argentina consumindo 125 terawatthoras (um terawatt-horas sendo o
equivalente a um bilhão de kilowatts)
por ano. Assim, devido à alta demanda
energética
dessa
prática
aaaaaaaaaaaaaa

e à necessidade de resfriamento 24h
para regulação do calor interno das
minas, a Islândia se apresenta como o
cenário ideal. Isso se dá, visto que o
território possui baixas temperaturas,
girando em torno de 4 graus Celsius, o
que consequentemente dispensa os
custos com o resfriamento, e dispõe de
energia
abundante
e
barata,
possibilitando
a
expansão
dessa
atividade no local.
Em 2013, a organização estrangeira
Genesis Mining, uma das primeiras
firmas a construir uma mina de Bitcoin
na Islândia, teve um de seus fundadoresPhilip Salter - resumindo em um discurso
as vantagens da nação: "Não há riscos
políticos ou geopolíticos, a infraestrutura
é muito confiável e a eletricidade é
sustentável e incrivelmente barata".
Atualmente, o consumo de energia
destinado à mineração de criptomoedas
supera o de toda a população do país, e
representa cerca de 2% da mineração
mundial
de
Bitcoin,
atraindo
mineradores ao redor do mundo, como
as
empresas
estrangeiras
Hive
Blockchain, Genesis Mining e Bitfury.
aaaa
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Em contrapartida, esse cenário gera uma
discussão: o país visa impor barreiras
nos próximos anos para a atividade
mineradora, em especial de Bitcoin, na
medida que ela não gera empregos,
demanda
muita
eletricidade
e,
consequentemente,
exige
mais
intervenções no meio ambiente para
criação de usinas. Dessa forma, alguns
ambientalistas não consideram esse
setor sustentável, o que gera um
conflito de interesses, uma vez que
firmas de data centers são atraídas cada
vez mais para a Islândia. Nessa
perspectiva, o país barrou a entrada de
novas
empresas
desse
setor,
não
disponibilizando energia para elas.
Assim, após esse processo de mudança
nacional, hoje, a Islândia é tida como
um dos países menos poluentes do
mundo,
referência
em
fontes
renováveis e conseguiu desenvolver
outros setores da economia. Essas
melhorias ocorreram em decorrência da
utilização de energias verdes somada a
outras práticas e ações sustentáveis,
como, por exemplo transporte urbano
movido à hidrogênio e usinas de
captação de CO2.
Dessa forma, a nação encoraja outras a
adotarem novos meios de produção de
eletricidade,
visando
combater
as
mudanças climáticas por meio da
redução da pegada de carbono³. Um
exemplo desse encorajamento é a
participação da Islândia no Conselho do
Ártico , em que ela é um

estado-membro permanente, que sediou
o evento em 2021. Durante o Conselho,
foi restaurada a preocupação com as
mudanças climáticas, incentivando a
transição
para
soluções
de
baixa
emissão
e
eficiência
energética,
descritas na declaração de Reykjavík.
Além disso, fica evidente a preocupação
da população em relação à proteção
ambiental com a forte presença do
Movimento Esquerda Verde, partido
político
islandês
defensor
do
desenvolvimento
sustentável.
No
âmbito político, a primeira-ministra
Katrín
Jakobsdóttir
do
Movimento
Esquerda Verde, está no poder desde
2013, e o partido possui 11 de 63
deputados, no parlamento. Esses fatores
resultam em uma imagem externa
positiva e boas relações políticas e
diplomáticas.
Por essa perspectiva, o país que, na
década de 70, tinha a economia
composta essencialmente pela pesca e
pela criação de ovelhas, conseguiu
diversificar suas fontes de receita. Além
disso,
com
o
desenvolvimento
econômico,
a
Islândia
teve
a
oportunidade de investir em outros
setores,
como
indústrias
de
alta
tecnologia
e
engenharia,
turismo,
educação e saúde, e, assim, caminhar
rumo ao crescimento. Hoje, a nação é
considerada um dos países com melhor
qualidade
de
vida,
possui
uma
economia expressiva e se solidificou
como
líder
em
energia
verde.
aaaaaaaaa

3 - Cálculo da emissão total de gases de efeito estufa (GEEs), incluindo o dióxido de carbono (CO2) e o
metano (CH4), associados às atividades humanas no Planeta.
4 - Organização intergovernamental que trata de temas enfrentados pelos governos dos Estados e
populações indígenas do Ártico. Composto por 6 organizações nativas e 8 Estados membros sendo
eles: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, Islândia, Noruega, Rússia e Suécia.
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A MODERNIZAÇÃO DO
FUTEBOL BRASILEIRO: A
LEI DA SAF
Escrito por Vinicius Ghiotti

Recentemente, o futebol brasileiro vem
apresentando
crescentes
discussões
acerca do modelo de gestão mais
adequado para os clubes nacionais.
Esse debate ganha força com a lei
número 14.193/2021, sancionada no dia 6
de agosto de 2021, que possibilita a
transformação de uma Associação Sem
Fins
Lucrativos¹
em
Sociedades
Anônimas de Futebol (SAF), conhecida
popularmente
como
os
clubesempresas.

Além disso, as atuais grandes dívidas
dos clubes também prejudicam esse
modelo, visto que há uma grande
necessidade de adesão por empréstimos
para manter seu funcionamento em
curto
prazo,
e
esses
acabam
aumentando ainda mais suas dívidas,
tornando-as impagáveis. Por fim, esse
modelo acaba gerando um contraste
com a nova necessidade dentro do
esporte de competir não apenas dentro
de campo, mas também fora dele.

Nessa perspectiva, a principal diferença
entre o novo modelo e a administração
usual dos clubes consiste nos benefícios,
sendo esses uma isenção de imposto de
renda e de contribuição sindical sobre o
lucro líquido. Apesar das isenções,
acabam possuindo mais burocracias,
uma vez que não podem receber
investimentos diretos no seu meio de
atuação, ficando apenas com as receitas
do futebol, como venda de atletas,
bilheteria, patrocínios e cotas de
televisão.

Em contrapartida, os clubes-empresas
permitem que o dono majoritário
escolha um presidente para administrar
apenas as finanças, deixando a parte
esportiva
no
comando
de
outros
diretores e, assim, dividindo melhor seus
operacionais financeiros dos esportivos.
Visando
alcançar
patamares
protagonistas em todos os esportes
atuantes, as SAF tendem a melhorar
esse aspecto com a divisão mais
igualitária de capital entre diferentes
modalidades,

1 - Associação sem fins lucrativos: Entidade isenta de imposto de renda e contribuição através
do lucro.
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mediante a aportes financeiros nessas
áreas complementares.
O modelo de clube-empresa nasce
dentro de um regime tributário especial
impostos
simplificados,
muitos
parecidos com o Simples Nacional - 5%
sobre a receita nos cinco primeiros anos
de vigência, e 4% a partir do sexto ano,
mas sem incidir sobre a venda de
direitos esportivos dos jogadores. Dado
esse contexto, tal modelo também torna
possível a garantia legal de aportes de
investidores, os quais podem ser feitos
por meio de investimentos diretos no
clube, isentos de impostos ou mesmo na
compra de uma parcela majoritária
dessa instituição.
Nessa perspectiva, o modelo de clubeempresa é adotado pela grande maioria
dos times das cinco principais ligas de
futebol da Europa,

conforme apontou um estudo elaborado
pela
consultoria
Ernst
&
Young,
divulgado em janeiro de 2021.
Isso ocorre pela precoce transformação
nos times do continente europeu em
empresas e no seu modo de operar, o
que gerou maior profissionalização
dessas gestões e uma boa aprovação na
divisão dos operacionais financeiros e
esportivos. O documento mostrou que
96% das 202 equipes da primeira e
segunda divisões das ligas da Alemanha,
Espanha, França, Inglaterra e Itália são
entidades privadas. Já no Brasil, essa
porcentagem se inverte, sendo 87% dos
clubes, entre a primeira e segunda
divisão, associações sem fins lucrativos e
apenas 13% sendo clubes-empresas:
Botafogo, Vasco (processo avançado de
se tornar SAF), Cruzeiro, RB Bragantino e
Cuiabá, sendo todos esses realizados em
2021 ou 2022.

Clubes empresas x associações - visão geral

100%

100%

86%

100%

90%

Empresas

87%

Associações

Fonte: Ernst & Young
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Na Inglaterra, o início da década de 90 foi marcado pela
grande quantidade de trocas administrativas nos clubes da
liga. Diferente do cenário brasileiro atual, os times já
operavam com empresários locais sendo donos das equipes,
movimento que surgiu no final do século XX para aumentar a
receita e possibilitar incentivos financeiros aos clubes. Porém,
durante essa época, houve o aporte de diversos investidores
internacionais no país, especialmente dos EUA, onde a
indústria lucrativa de esportes já estava bem consolidada e
precisavam
buscar
novos
mercados.
A
escolha
do
campeonato inglês aconteceu por notarem uma crescente
média de públicos e melhora na infraestrutura dos estádios,
percebendo um potencial mercado muito positivo e atrativo.
Nesse cenário, surgiu a Premier League, a mais rica liga de
futebol do mundo, com o propósito principal de tornar esse
esporte mais moderno, lucrativo e profissional. Nesse sentido,
a atuação dos empresários e a implementação de gestões
técnicas foram peças fundamentais para a consolidação da
indústria do futebol na terra da Rainha, cada vez mais
organizada e eficiente para beneficiar todos os envolvidos. Os
principais clubes que trabalhavam dessa forma - Everton,
Manchester United, Liverpool, Arsenal e Tottenham romperam com a controladora do campeonato inglês, a
Football League, e criaram uma liga independente, em 1992.
Desse modo, eles seriam capazes de distribuir as receitas de
forma igualitária e otimizá-las, por meio da negociação de
melhores contratos de televisão, patrocínios, direitos de
imagem, entre outros quesitos em que a Football League não
conseguiria fornecer aos seus participantes.

Crescimento na receita da Premier League
em bilhões de euros
5,8

0,68

Fonte: Ernst & Young.

1992

2019
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Por outro lado, em Portugal, algumas
SAD’s (Sociedade Anónima Desportiva),
equivalente às SAF brasileiras, são
tratadas
como
problemas,
principalmente pelo conflito entre o
interesse da direção dos clubes, e as
empresas e investidores físicos que
participam diretamente no financeiro
dessas equipes. Alguns fatores que
pesam
negativamente
nos
clubesempresas portugueses são a lacuna na
legislação, a falta de supervisão na
origem do capital investido e a falta de
punição de violação de contrato, que
acabam por gerar certa desconfiança no
modelo de gestão. Esse molde também
gerou insatisfação dos torcedores dos
times, os quais alegam uma grande
perda de identidade desses clubes por
mudanças radicais. A aquisição e a
transferência de algumas marcas para
outros times, como o caso da equipe do
Belenenses, é um bom exemplo dessas
transformações: nesse episódio, ocorreu
uma divisão entre a SAD e o clube
devido
a
conflitos
de
interesse,
originando dois times distintos nos
campeonatos portugueses, com nomes
semelhantes e brigando pelos mesmos
objetivos.

Futebol brasileiro em constante
mudança
Entrando no panorama brasileiro, a La
Liga, segunda maior liga de futebol em
receitas no mundo, assinou, no início de
2022, um memorando de intenção de
fundar a liga brasileira que substituiria o
Brasileirão, com a intermediação da XP.

Nele, há a garantia de um investidor de
alto escalão e a promessa de divulgar e
aprimorar
a
liga
do
Brasil
mundialmente, por meio de escritórios
internacionais
e
fornecimento
de
tecnologia para desenvolver torneios de
alto nível, aumentando a qualidade do
futebol brasileiro para atrair novos
espectadores. Apesar do negócio não
estar
concretizado,
é
um
ótimo
indicativo de que o Brasileirão está
seguindo os passos da Premier League e
caminha para um salto de qualidade nos
próximos
anos,
trazendo
mais
visibilidade
e,
consequentemente,
investimentos para o país.
Olhando individualmente para os clubes,
temos, atualmente, três principais nos
moldes de SAF: Botafogo, Vasco da
Gama, e RB Bragantino. O Botafogo
realizou, em 2022, um acordo com a
Eagle
Holding,
companhia
do
empresário John Textor, para firmar uma
compra de 90% do time. Esse acordo de
investimento renderá, inicialmente, R$
400 milhões ao clube carioca, além de
assumir todas as suas dívidas anteriores
ao processo, e o dinheiro aplicado ser
diluído ao longo de 4 anos, com o
objetivo de aprimorar a infraestrutura de
seu centro de treinamento, estádio e
elenco principal do time, além de
investir na formação de novos talentos.
O time carioca contou também com a
XP Investimentos para a captação desse
recurso, apoiando e funcionando como
uma ponte entre o clube e seus possíveis
investidores.
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Outro caso recente é o Vasco, o qual, a partir
da empresa 777 Partners, está em estado
avançado na negociação de um investimento
de

R$

700

milhões

por

70%

do

clube,

acrescido de um pagamento integral da dívida
pela firma, na maior operação da história do
futebol brasileiro. O valor seria investido ao
longo de 3 anos e com um empréstimo-ponte,
descontado do total de investimento, de R$ 70
milhões, o qual tem a função de ajudar na
transição do modelo e organizar seu fluxo de
caixa.

Além

disso,

o

investimento

total

auxiliaria na melhora da infraestrutura do
clube, como centro de treinamento e estádio
e

também

no

seu

elenco

de

futebol.

Entretanto, a discussão da aprovação ou não
da proposta ainda está em vigor no Conselho
Deliberativo do clube, necessitando ainda de
uma série de reuniões para definir e traçar
planos de metas para a transformação em SAF.
Por outro lado, o Cruzeiro recebeu uma oferta
do

ex-jogador

Ronaldo

Fenômeno,

o

qual

adquiriu 90% da equipe com um investimento
de R$ 400 milhões mais dívidas assumidas, por
meio da Tara Sports, empresa de consultoria
no meio esportivo, também com uma ajuda da
XP

Investimentos

financeiro.

Por

Bragantino

para

último,

foi

guiar
em

adquirido

seu

2019
pela

o

setor
antigo

empresa

austríaca Red Bull, por R$ 45 milhões, de
forma que, no ano seguinte, já havia investido
o valor de mais de R$ 100 milhões na sua
equipe principal, equivalente ao valor gasto
pelos grandes clubes.
Tendo isso em vista, todos os investidores
esperam

uma

adquiridos
investimento,

valorização

além
ou

do
seja,

de

que
seu

seus

times

pagaram
lucro

no
seria

alcançado pelo desempenho da equipe no
futuro e uma possível valorização da marca,
com a conquista de títulos e aumento do
engajamento da torcida.
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Além desses quatro times, com a sanção
da
lei
que
torna
possível
a
transformação de clubes em SAF, há
outros com grande interesse: AméricaMG,
Athletico,
Bahia,
Coritiba,
Chapecoense e Atlético-MG.

Sociedades Anônimas do Futebol:
um gramado adequado para todos
os jogos?
No entanto, cabe analisar o porquê da
maioria dos 12 grandes times não terem
um projeto ou uma intenção de SAF em
estado avançado.
Em suma, o consultor Amir Somoggi,
sócio da Sports Value, vê essa lei no
Brasil como uma forma mais voltada
para a ajuda de clubes endividados do

que como uma maneira de alavancar²
boas gestões, como a do Palmeiras e
Flamengo
Essa dinâmica é explicada pelo destino
do
dinheiro
capitalizado
pela
transformação em SAF: o pagamento de
dívidas e compromissos fiscais vencidos,
os
quais
seriam
impagáveis
exclusivamente pelo clube, e também a
ajuda em uma reestruturação de sua
infraestrutura. Um exemplo prático é o
Cruzeiro, o qual está na segunda divisão
do campeonato brasileiro e possui um
orçamento muito baixo para uma
alavancagem de curto prazo em sua
receita, tendo sua dívida próxima de R$
1
bilhão
com
a
má
gestão
da
administração
anterior
(20182020).kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Maiores dívidas do futebol brasileiro em milhões de reais
1250

1000
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0

Atlético-MG

Cruzeiro

Corinthians

Botafogo

Internacional

Vasco da Gama

Fonte: Sports Value

2 - Alavancagem: Técnica utilizada para multiplicar a rentabilidade através de endividamento
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Porém, é preciso ter muito cuidadp na
transcisão para a SAF. Um exemplo foi
o caso do Cruzeiro, o qual evidenciou um
perigo no acordo de venda: o contrato
possui termos melhores para quem
compra (no caso, o ex-jogador Ronaldo). O
vazamento do documento assinado em
dezembro de 2021 mostrou uma obrigação
de aporte de apenas R$ 50 milhões,
diferente do acordado de R$ 400 milhões,
e também uma cláusula que o comprador
pode obrigar a associação a recomprar a
SAF pelo mesmo valor da compra inicial,
caso entenda que não foram tomadas as
providências
certas
para
sua
reestruturação.
Diante desse cenário, atualmente 95% dos
clubes brasileiros estão endividados, sua
maioria com dívidas impagáveis até a
longo prazo. Com o passar do tempo, isso
se torna maior e mais grave, podendo
aumentar exponencialmente se a dívida
não for gerida da maneira correta. Com a
tendência cada vez maior de adoção dessa
nova forma de gestão, uma transformação
em um modelo profissional pode ser uma
oportunidade para captação de recursos
financeiros, estabilidade administrativa,
além de uma menor interferência política
e estabelecimento de uma visão a longo
prazo nas equipes brasileiras. Um exemplo
dessa mudança é a do Botafogo, time que
realizou
uma
parceria
com
a
XP
Investimentos para auxiliar nessa nova
caminhada.
Portanto, tendo essa mentalidade, o
Brasileirão está propenso a seguir o mesmo
caminho das grandes ligas europeias e,
com um mercado interno superior ao dos
países europeus, os clubes também
tendem a marcar um golaço fora de
campo.
UFRJ
UFRJConsulting
Consulting Club
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EL SALVADOR ALTERANDO A
ECONOMIA GLOBAL?
Escrito por João Pedro Darous

É fato que as criptomoedas vêm
chamando a atenção de investidores ao
redor do mundo inteiro, principalmente
porque os fundos de investimentos
focados nelas vem obtendo altos lucros
nas negociações desses criptoativos.
Dessa forma, em junho de 2021, o
governo de El Salvador chamou muita
atenção ao adotar o Bitcoin como
moeda de curso legal ao lado do dólar,
além de divulgar planos para se
endividar em 1 bilhão de dólares para a
compra e mineração desse criptoativo.
Tais medidas geraram polêmicas no
cenário macroeconômico, a ponto do
FMI - Fundo Monetário Internacional alertar o país, por meio de um
comunicado oficial, sobre os riscos
atrelados à adoção do Bitcoin como
câmbio corrente no país. Todavia, o
governo latino-americano
.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

acredita
que
possa
se
beneficiar
financeiramente
a
partir
dessas
estratégias. Portanto, para que se possa
entender melhor as medidas tomadas, é
preciso, antes, entender como funciona
o Bitcoin e quais são as vantagens e
desvantagens ao utilizá-lo.

Vantagens da criptomoeda
Criado em 2009 por um ou mais
programadores, conhecidos apenas pelo
pseudônimo de Satoshi Nakamoto, o
Bitcoin tinha como objetivo principal
descentralizar as negociações, retirando
o banco como intermediário financeiro.
Assim, elas acontecem entre as duas
partes envolvidas, sem a necessidade de
intermediação de terceiros.
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Dessa forma, o ativo é uma moeda que pode ser usada para transações, compra e venda
pela internet. Cabe ressaltar que ele circula exclusivamente na forma digital e não é
controlada por nenhum país, governo ou banco central. Portanto, podemos apontar
algumas vantagens associadas ao uso da criptomoeda:

Capital protegido
Por
ser
uma
moeda
digital, os governos ou
instituições
financeiras
não têm acesso e não
podem
manipular,
congelar ou controlar o
dinheiro da população, ou
seja, todos têm o total
controle
sobre
o
seu
capital.
Um
exemplo
interessante relacionado a
essa característica das
criptomoedas aconteceu
na
Venezuela:
a
população encontrou nos
criptoativos uma forma de
combater a censura e
sobreviver em meio ao
caos. Nesse sentido, a
crise emigratória ficou tão
grave, diante da situação
financeira recorrente no
país, que há relatos de
apreensão de bens de
valor, como joais, de
venezuelanos
que
tentaram deixar o país em
2018. Dessa forma, os
criptoativos
oferecem
uma
segurança
contra
esses confiscos.

Uso Global
Tansferir capital para fora
do país ou pagar uma
despesa
internacional
costuma
ser
algo
trabalhoso e muitas vezes
possui altas taxas. Com o
uso do Bitcoin, isso não é
mais um problema, visto
que ele é uma moeda
universal,
de
fácil
transferência e sem taxas
de câmbio, ou seja, do
mesmo
modo
que
é
possível
usar
a
sua
criptomoeda no Brasil,
pode-se usar em qualquer
outro lugar do mundo. A
maior vantagem é não
precisar pagar as taxas
necessárias para bancos
ou governos, quando é
realizado o câmbio entre
moedas diferentes.

Segurança
O Bitcoin funciona a partir
da tecnologia blockchain,
um tipo de criptografia
que codifica e registra as
transações
financeiras
realizadas por meio das
criptomoedas. Logo, o uso
da moeda é mais seguro
do que realizar compras
na
internet,
pois
informações
de
dados
pessoais e confidenciais
não são necessárias e,
assim, elas não correm o
risco de serem roubadas.
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Motivações do governo
salvadorenho
Portanto, diante de tais benefícios, o
país acredita que possa explorar esses
características do ativo em prol da sua
população.
Atualmente,
70%
da
população de El Salvador não possui
contas bancárias. Isso se dá por uma
variedade de motivos, os principais são:
dificuldade
de
acesso
à
rede
bancária,
principalmente
para
aquelas pessoas que vivem em
cidades do interior, com pouca oferta
de agências;
pessoas que já tiveram contas
bancárias,
mas
que,
devido
a
problemas
financeiros,
ficaram
endividadas e inadimplentes.
Desse jeito, para a classe politica
salvadorenha, a mudança abrirá novas
oportunidades para a população e
ajudará na geração de empregos e na
inclusão financeira de pessoas que são
marginalizadas da economia formal,
modernizando, portanto, a economia do
país.
Além
disso,
essas
medidas
oferecem aos cidadãos uma maneira
mais eficiente de realizar remessas
internacionais, as quais são muito
importantes no contexto do país, uma
vez que os cidadãos salvadorenhos, que
vivem em outros países, e enviam
dinheiro para familiares em El Salvador,
com
o
intuito
de
auxiliá-los
financeiramente, respondem por mais
de 20% do PIB.

Além da ajuda à população, o país busca
diminuir a dependência externa dos
EUA, visto que o dólar é a moeda mais
usada na nação. A partir disso, o governo
fica refém da moeda norte-americana,
sendo, dessa forma, submisso aos EUA.
Por fim, tem-se a questão da reserva de
valor. O investimento em Bitcoin, a
longo prazo, pode ser considerado
benéfico, visto que esse ativo será mais
escasso do que o ouro, por exemplo. Isso
se dá porque o processo de mineração
requer muita energia e, portanto, um
investimento inicial muito alto para se
obter novas moedas, o que diminui
significativamente a oferta desse ativo.
Além disso, ele tem uma quantidade
limitada de 21 milhões de unidades, a
qual já foi definida no código base da
criptomoeda pelo seu criador. Todavia,
estima-se que o último será minerado
apenas em 2140.

Valorização do Bitcoin
ao longo dos anos em mil doláres
40
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Fonte: Bit2Me Academy
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Riscos envolvidos na
implementação do Bitcoin
Dada a alta volatilidade dos preços do
Bitcoin, seu uso como moeda corrente
envolve riscos significativos para a
proteção do consumidor e estabilidade
financeira.
Portanto,
cenários
inflacionários podem vir a ser mais
recorrentes
com
possíveis
desvalorizações da moeda. A princípio,
todos os câmbios correm esse risco, mas
para o Bitcoin, por ser uma moeda
relativamente nova, o risco é maior,
além de seu caráter extremamente
especulativo. Um exemplo concreto
disso é o poder de influência que um
simples tweet do Elon Musk possui sobre
o preço do ativo.
Além disso, a comercialização a partir
do
Bitcoin
pode
trazer
sérias
dificuldades para a população, afinal, é
complicado
para
os
comerciantes
fazerem a conversão do dólar para o
Bitcoin e vice-versa, pois a paridade
entre
as
moedas
mudam
constantemente. Ademais, a tecnologia
necessária para realizar tais transações
podem ser complicadas para um
percentual significativo do contingente
populacional, que não tem familiaridade
com a internetlllllllllllllllllll
Por fim, outro ponto que pode vir a se
tornar
uma
preocupação
está
relacionado à segurança do sistema
financeiro como um todo

do sistema financeiro como um todo.
Como o governo não tem controle sobre
a moeda, seriam necessárias medidas
para garantir a proteção do consumidor,
evitar
a
lavagem
de
dinheiro
e
financiamento do terrorismo.

A Bitcoin City: a estratégia mais
ousada do governo salvadorenho
Além da oficialização da moeda, Nayed
Bukele, presidente de El Salvador, possui
um plano ainda mais ousado: endividar
o governo em 1 bilhão de dólares para a
compra de Bitcoin. A ideia seria comprar
as moedas com metade desse valor e a
outra metade seria usada para iniciar a
construção de uma cidade mineradora
do criptoativo, na qual todas as
transações financeiras seriam feitas pelo
Bitcoin. Segundo o presidente, “Áreas
residenciais
e
comerciais,
serviços,
museus, bares, restaurantes, aeroportos,
portos, transporte ferroviário - tudo
devoto ao Bitcoin”. Além disso, a cidade
seria localizada perto de um vulcão, cuja
energia geotérmica seria utilizada para a
mineração e para abastecer toda a
região. A ideia da construção da cidade
seria buscar ainda mais investimentos
externos para o país, visto que o governo
local não cobraria impostos sobre
salário, ganho de capital e folha
salarial. Segundo Bukele, o único
imposto que a cidade teria é o Imposto
sobre Valor Agregado (IVA), investido em
sua manutenção.
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Todavia, um questionamento se faz
necessário: como o país conseguiria todo
esse investimento externo, visto que o
risco é altíssimo para os investidores,
considerando as chances de El Salvador
- um país com uma estrutura financeira
fraca - não quitar as dívidas com eles. A
resposta é simples: muitos investidores
são proibidos por leis internacionais de
investir em criptomoedas, mas não em
títulos públicos. Desse jeito, ao injetar
capital no governo de El Salvador, os
investidores conseguiriam contornar tais
leis e assim ter a possibilidade de
investir em criptoativos.

O impacto global de El Salvador
No dia 22 de janeiro de 2022, Nayib
Bukele anunciou a compra de mais 410
unidades de Bitcoin com as reservas do
país, por cerca de 15 milhões de
dólares,lll

chegando a um total de 1.801 Bitcoins no
Tesouro Nacional.
O ousado movimento, entretanto, apesar
de ainda poder se provar uma boa ideia
no futuro, até o momento acumula uma
queda de mais de um quarto do valor —
e um prejuízo milionário.
Embora tais mudanças do governo do
país latino-americano sejam disruptivas
com
a
realidade
do
cenário
macroeconômico atual, é possível que o
mundo
não
veja
uma
mudança
significativa na economia global, visto o
tamanho reduzido e a pouca influência
de El Salvador internacionalmente.
Todavia, cabe ao futuro nos dizer se El
Salvador
conseguirá
obter
bons
resultados com essa estratégia e quem
sabe, dessa forma, influenciar outros
países a adotarem o Bitcoin, causando,
assim,
um
impacto
maior
no
planeta.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kk

EU ACHO QUE O BITCOIN É O
PRIMEIRO DINHEIRO CRIPTOGRAFADO
QUE TEM O POTENCIAL DE MUDAR O
MUNDO.
Peter Thiel, co-fundador do PayPal.
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Case de fracasso

MADERO: FUTURO INCERTO
Escrito por Juliana Rodrigues Pego

A rede Madero se consolidou no
mercado,
não
apenas
pelo
seu
empreendedorismo, mas também pela
conquista do paladar de diversos
clientes.
Dessa
forma,
qualquer
indivíduo que não tenha acompanhado
as últimas notícias sobre as finanças do
grupo, deve acreditar que o Madero é
uma empresa apenas de sucesso.
Entretanto, a realidade é um pouco
diferente,
visto
que
a
firma
de
restaurantes,
com
o
tempo,
decepcionou na gestão de negócios e
anda lutando contra suas dívidas.
Portanto, para entender o estágio atual,
é necessário analisar a trajetória por trás
de uma das hamburguerias mais
conhecidas do Brasil.

O início do modelo de negócios
Além
de
vereador,
madeireiro,
garimpeiro e cozinheiro, Junior Durski é
o fundador e responsàvel por todas as
iiiii

estratégias da rede Madero. No começo
da sua trajetória, Junior encontrou
diversas dificuldades para estruturar sua
própria marca, visto que as lojas, as
quais tentava abrir, apenas lhe davam
prejuízos.
Entretanto,
com
muita
persistência, em 2005, Durski abriu o
primeiro restaurante Madero, como uma
steakhouse, e iniciou a criação de seus
próprios produtos, desenvolvendo todos
os elementos e sabores da marca.
Nesse contexto inicial, sua principal
meta era crescer no Brasil, e, para isso,
aproveitou a mão de obra abundante e
aluguéis com preços baixos, o que era
uma tendência da época, para passar a
investir na qualidade de seus produtos.
Dessa forma, para atingir seu objetivo de
oferecer “o melhor hambúrguer do
mundo” - slogan criado pela própria
firma - a companhia investiu mais de
328,7 milhões de reais, entre 2018 e 2021,
para construir sua própria plataforma
iiiii
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verticalmente integrada de produção,
distribuição e logística, visando alcançar
a mais alta qualidade dos produtos. Para
que isso fosse possível, a firma contou
com o investimento de 700 milhões de
reais da Carlyle - empresa de private
equity - , a qual detinha 20% da
companhia em 2019.
Nessa perspectiva, foi possível, por meio
de todos os esforços para atingir a
qualidade ideal, que a companhia
crescesse. Assim, em 2021, totalizando
258 restaurantes - os quais se dividem
em Madero Steak House, Madero
Container e Jerônimo - em 18 estados
brasileiros, a firma representou uma taxa
de crescimento anual composta (CAGR)
de 23,2%.

Evolução da receita líquida
do Madero (em milhões de reais)
1146
889
730

449

2018

Evolução no número de
restaurantes do Madero
258
223

796

550

531
382

2019

2020

2021

Madero Steakhouse

Madero Container

Jeronimo

Outros

189

Fonte: Grupo Madero

2019

Entretanto, a rede Madero se endividou
muito durante a pandemia, trazendo o
questionamento
de
como
isso
aconteceu, visto que sua receita estava
apresentando bons resultados

138

2018

importante ressaltar que o que está
sendo analisado é o somatório da receita
líquida de todas as lojas da rede Madero,
porém se for calculada a receita
individual de cada loja, em relação aos
anos anteriores, será verificado que o
desempenho delas diminuiu.

2020

2021

Fonte: Grupo Madero

Em
seguida,
analisando
a
parte
financeira da rede Madero, devido ao
isolamento social, a empresa teve um
decréscimo na receita líquida, a qual
totalizava 889 milhões de reais, em 2019,
passando para 796 milhões, em 2020.
Apesar dessa realidade, em 2021, mesmo
com o impacto adverso derivado da
pandemia do Covid-19, a franquia
demonstrou
bons
resultados,
totalizando 1146,20 milhões em receita,
o que só foi possível devido às novas
lojas que foram abertas. Nesse viés, é
çççççççççççç

Complicações na pandemia
Assim como os demais restaurantes, as
franquias do Madero tiveram um
declínio no número de vendas devido às
medidas de isolamento social, como
fechamento dos shoppings e redução
nas horas de operação. Desse modo,
para mitigar as consequências, foi
desenvolvida uma plataforma de takeaway e delivery em praticamente todas
as unidades da rede, as quais eram
adotadas, antes da pandemia, em
apenas alguns dos restaurantes.
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Entretanto, essa medida não foi o suficiente para conseguir
arcar com os custos da companhia referentes às despesas
dos restaurantes, pagamento de empréstimos, despesas
com fornecedores e obrigações sociais e tributárias, tendo
em vista que, mesmo em um momento de menor procura,
foram abertos diversos novos restaurantes. Assim, apesar
da receita líquida da firma ter caído menos do que as das
empresas do mesmo setor durante a pandemia, foi criada
uma sequência de problemas, pois a empresa priorizou a
abertura de novas lojas, almejando aumentar a receita, em
detrimento do pagamento de suas dívidas.
Sob essa perspectiva, o crescimento da dívida se dá pela
expansão e renegociação das dívidas já existentes, em
condições menos favoráveis. Nesse viés, as dívidas de curto
prazo com bancos saltaram de 349 milhões, no fim de
2020, para 667 milhões, ao final de 2021, totalizando uma
dívida financeira líquida de 746,3 milhões. Além do mais, só
foi possível chegar nesse valor da dívida, devido ao aporte
de 300 milhões da empresa Carlyle - responsável, agora,
por 27,6% da companhia Madero - cujos recursos, ainda
com financiamentos pendentes, serão destinados em parte
para a amortização de uma parcela das dívidas da
companhia, e outra para a abertura de novos restaurantes.

Tentativa da salvação
Para amenizar essa situação, a empresa iniciou a tentativa
de abrir seu capital na bolsa de valores. Nesse viés, a partir
da venda de suas ações, a firma esperava conseguir
dinheiro para novos investimentos e aumentar a
visibilidade nacional e internacional, o que traria inúmeras
vantagens diante de seus fornecedores, clientes, parceiros e
colaboradores. Portanto, a intenção da rede Madero era
usar os recursos do IPO para liquidar as dívidas, se reerguer,
renovar seus restaurantes e inaugurar novas unidades.
No entanto, o plano de abertura de capital não é algo tão
recente. Desde 2020, o Madero deseja tornar-se uma
empresa de capital aberto, prevendo abrir seu capital na B3
entre outubro e novembro de 2021, a partir do qual
almejava ser avaliada em 7 bilhões de reais. Assim,
conseguiu o registro de empresa aberta na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) em 17 de novembro de 2021.
UFRJ Consulting Club | 04
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Porém, o Madero acabou adiando seu
próprio plano, sendo desestimulado pelo
ambiente ruim das ofertas. Esse cenário
reflete
a
piora
das
condições
macroeconômicas de maior aversão ao
risco, em um cenário de incertezas
durante a pandemia, considerado o
principal motivo para o fechamento da
janela dos IPOs. Além disso, houve a
maior seletividade dos investidores em
comprar papéis de empresas estreantes
na bolsa de valores em 2021, por conta
da disseminação de preocupações com
inflação, juros, variantes da Covid-19 e
futura
disputa
presidencial,
desanimando a entrada da franquia no
mercado no mercado acionário.
Dessa forma, o próximo passo da rede
Madero, para a diminuição de suas
dívidas, foi a tentativa da emissão de
CRA, em 2022. Nesse contexto, o
principal objetivo da firma era utilizar o
dinheiro investido no CRA da empresa
para pagar as dívidas de curto prazo.
Entretanto,
os
agentes
autônomos
resistem em gerar esse título para a
firma, baseando-se na percepção de que
esse papel renderia o mesmo valor que
alguns investimentos, mas com um risco
maior, ou até ofereceria o mesmo risco
que outros investimentos, mas com o
rendimento menor.

Seguindo em sua tentativa de salvação,
após chegar a uma dívida de quase 1
bilhão
de
reais,
a
rede
Madero
reestruturou sua dívida, em 2022. Dessa
forma, a dívida de curto prazo, que
representava 69,1% do endividamento,
passou a equivaler a 6,3% devido às
negociações com empresas. O plano de
reperfilamento da dívida envolveu o
pagamento de 100 milhões de reais a
credores em fevereiro, e uma emissão de
CRA de 500 milhões de reais, com
pagamento em 5 e 6 anos. Além disso,
fez aditivos aos contratos com alguns
bancos,
e
estendeu
o
prazo
de
vencimento
de
uma
emissão
de
debêntures para cinco anos, com a
primeira amortização para setembro de
2023.
Diante da história da empresa dona do
“melhor hambúrguer do mundo”, cabe o
questionamento se essa empresa, por
meio de suas tentativas de salvação, vai
conseguir pagar todas as suas dívidas e
seguir com uma história de sucesso, ou
se ela vai acabar falindo.

Além disso, ainda há uma desconfiança
por parte dos agentes que a rede pode
não suportar suas dívidas e acabar
falindo, antes de quitar o financiamento
dos seus investidores. Ainda nesse
cenário, a firma continua buscando o
lançamento do título, procurando uma
oferta de 500 milhões de reais em CRA.

Gameficação: é a aplicação das estratégias dos jogos nas atividades do dia a dia,
com o objetivo de aumentar o engajamento dos participantes.

UFRJ Consulting Club | 27

Entrevista com Carlos Jorge

CARLOS JORGE:
O ENCONTRO DA CONSULTORIA
E DO OPEN BANKING
Engenheiro, consultor estratégico, sócio fundador
da Chicago Advisory Partners e Secretário Geral do
Open Banking Brasil.
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Sou formado em Engenharia Eletrônica na UFRJ desde 1994. Após ter finalizado a faculdade,
iniciei minha trajetória profissional em uma empresa de tecnologia no ramo de loterias,
permanecendo por treze anos na área de TI. Até então, nunca tinha pensado em entrar no mundo
de consultorias, mas esse cenário mudou quando comecei a me instigar mais por negócios, me
levando a fazer um MBA na Northwestern University – Kellogg School of Management, nos
Estados Unidos. A partir daí, houve um maior contato e um inevitável encanto pelo segmento de
consultoria, já que seria uma profissão na qual poderia atuar em diversos setores, mantendo a
possibilidade de conhecer novos lugares no mundo. Na área de tecnologia trabalhei nos EUA por 2
anos e em diversos outros países, morei em São Paulo por 4 anos, então sentia falta de minha
cidade natal, o Rio de Janeiro. Nesse período, durante o mestrado e após anos de carreira
profissional, tentei múltiplos processos seletivos, mas com preferência pela McKinsey & Company,
única consultoria com escritórios no Rio de Janeiro na época. Na McKinsey entrei como associate,
realizando projetos em diversas áreas, como mineração, siderurgia, varejo de eletroeletrônicos,
telecomunicações e energia, entre outros.

Esse é o bom da consultoria, você
explora diversas frentes, e depois vai
descobrindo no que quer se
especializar

Após quase sete anos na McKinsey, devido a questões pessoais, deixei a empresa e realizei
consultoria independente no grupo SOMA, através de parceria com a TA Consulting. Esse foi
apenas o início da trajetória de empreendedorismo. Logo em seguida, em 2015, entrei na empresa
de consultoria Mirow & Co, empresa criada por amigos que haviam trabalhado na McKinsey &
Company, tendo, inicialmente, enfoque em consultoria esportiva. Essa experiência com esporte
não foi comercialmente bem-sucedida, mas foi a responsável por trazer a empresa para o ramo
de consultoria tradicional, a qual me dediquei durante mais seis anos. Nesse período realizei
entre diversos projetos, sendo o último realmente especial sobre Open Banking. Diferenças de
visão estratégica e o crescimento do Open Banking me levaram a sair amigavelmente da Mirow e
fundar minha própria consultoria chamada Chicago Advisory Partners, focada nesse setor, em
sociedade com meu amigo André Olinto.
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Quais
habilidades,
tanto
ferramentais quanto interpessoais,
provindas
da
sua
formação
acadêmica na UFRJ foram úteis
nesse mundo da consultoria que
você se encontra hoje?
A primeira habilidade da engenharia que
me ajudou nessa trajetória foi saber
aprender e fazer isso com rapidez. Um
exemplo de situação foi quando sai da
faculdade e mestrado, e me deparei com a
necessidade de atuar nos setores de varejo
e mineração, os quais não conhecia. A
segunda habilidade adquirida, muito
necessária
na
consultoria,
foi
a
capacidade
analítica,
essencial
nas
análises quantitativas e obtenção de
conclusões em todos os projetos. Junto a
isso,
destaco
a
habilidade
de
ser
multitarefa – aprender muitas disciplinas
ao mesmo tempo - relacionado muito com
a rotina de um consultor, o qual precisa
estudar temas e atuar em projetos com
escopos diversos. Por fim, a importância
de saber lidar com pessoas totalmente
distintas, desde o chão de fábrica até o clevel. Nesse sentido, estudar na UFRJ me
ajudou a saber como me comunicar com
qualquer pessoa, sejam elas funcionários
da instituição, professores ou alunos da
faculdade, habilidade muito valorizada em
consultoria.

mundial em consultoria, sua história de
décadas

no

mercado,

conhecimento

acumulado

organização

na

grande
e

alta

gestão

do

conhecimento. Nesse sentido, a firma
possui um relatório de pós projeto de
todas

as

atividades

construindo

uma

base

informações.

Outro

realizadas,
enorme

ponto

de

de

muito

destaque é o valor da empresa em criar
um ambiente de trabalho colaborativo,
onde

todas

as

pessoas

estão

se

ajudando. Uma outra experiência que
me marcou foi trabalhar em um projeto
sobre páginas amarelas, indústria na
qual não tinha nenhum conhecimento
prévio além do fato de ter sido leitor /
usuário. Assim, pesquisando mais, achei
um especialista desse setor que também
trabalhava na McKinsey no Japão, que
me ajudou a desenvolver esse projeto, o
que só foi possível por ser uma empresa
global e com escala de conhecimento.
Além disso, na firma, as pessoas estão
genuinamente
desenvolver

preocupadas
os

outros:

em

acontecem

avaliações de desempenho para que
todos possam evoluir, nas quais líderes e
membros da organização se reúnem
para cuidar do desempenho de seus
colegas.

Falando um pouco desse período
de mais de 6 anos que você atuou
na McKinsey, qual você acredita ser
o diferencial dessa firma?
A McKinsey & Company se destaca por
diversos motivos, como ser a referência
aaa
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Como se deu esse
entrada na McKinsey?

processo

de

especializei. Em suma, não possuía um
plano

definido,

apenas

vontade

de

aprender e conhecer vários assuntos, e,

Quando decidi que iria fazer o processo
seletivo para empresas de consultoria,
procurei o clube de consultoria de minha
faculdade para que pudesse estar mais bem
preparado. Em minha preparação, fiz muitos
treinos para a entrevista de Case, melhorei
minha forma de escrever um bom currículo e
treinei para minhas futuras entrevistas de
Fit, além de aprender técnicas de como ser
mais objetivo em minhas respostas. Para
entrar na McKinsey, passei por 5 rodadas de
entrevistas, as quais foram sendo feitas por
consultores e sócios da empresa. Isso tudo
resultou em um processo muito difícil, o
qual me exigiu muita preparação e
resiliência.

Como Senior Engagement Manager,
você teve grande experiência com
diferentes projetos nas indústrias de
energia, telecomunicações e alta
tecnologia. Como foi essa rotina de
projetos, e como funcionou trabalhar
com diversos escopos?

assim,

levado

para

temas

que

descobri serem interessantes, e, como
em qualquer consultoria, de alguma
forma buscava trabalhar com pessoas
que achava também interessantes.

Qual foi o projeto mais marcante
dessa experiência?
Existiram projetos diferentes e curiosos,
mas o que mais me interessou foi um
projeto no qual pude ver onde uma
empresa gigante no mercado estava
fazendo o bem para a sociedade, através
de sua fundação. Nesse caso era um
projeto

no

qual

a

empresa

estava

ajudando a gerir bem o royalty mineral
que

pagava

ao

Estado.

Nessa

experiência, fui para as operações no
meio

da

floresta,

via

in

loco

a

conservação que era feita em paralelo à
atividade de extração mineral, não trivial
para uma atividade que é considerada
“bruta”. Esse trabalho tinha foco em
ajudar as prefeituras e os locais onde se
tem

Quando se entra em uma consultoria, é
preciso
lidar
com
diferentes
escopos
inicialmente, mas é esperado que , após um
período de tempo, o indivíduo se especialize
em um setor. Durante meu período na
McKinsey, fiz muitos projetos de mineração e
siderurgia em Minas Gerais, e nessa época,
recebi uma proposta para realizar um projeto
na indústria de telecomunicações, na qual
me especializei, com boa experiência na área
de operações. Após esse projeto, por meio
dessa
experiência
com
operações,
fui
trabalhar no setor elétrico, apelo qual me
interessei muito e, posteriormente, me
AaaAA

fui

atividade

lugares

que

operacional,

podem

usar

a

serem

melhor

os

recursos financeiros que estão sendo
revertidos para eles.

Existe alguma ferramenta de
trabalho que você considerou
essencial para realizar esses
projetos?
Ao

entrar

em

consultoria,

os

profissionais desenvolvem um "kit de
ferramentas":

múltiplas

em

problem

solving,como o processo de colocar o
aaa
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time em uma sala, apresentar um tema e fazer uma sessão de resolução de problemas
na qual a equipe faz um brainstorming e organiza ideias em árvores de hipóteses. Além
disso, faz uma lista de análises e discussões que são necessárias para comprovar ou não
aquelas hipóteses. Na hora de apresentar o trabalho para o cliente, é necessário que o
consultor seja persuasivo e traga fatos e dados para convencê-lo e apresente tudo de
forma adequada, utilizando ferramentas de comunicação como o princípio da pirâmide.

Mas, as ferramentas principais são o seu cérebro e o
coração, pois você precisa conviver com pessoas.
Você não está ali para ser a pessoa mais inteligente
da sala, você está ali para ajudar aquela empresa a
resolver um problema.
Tendo em vista que o setor de energia é impactado por diversos fatores
como mudanças climáticas, política e sustentabilidade, como os
consultores acabam se adaptando à essa imprevisibilidade?
Óleo e gás é uma indústria poderosa e antiga que vai continuar existindo por um bom
tempo. Energia elétrica também seguirá conosco por muitos e muitos anos. Agora,
estamos fazendo uma transição energética para energias mais limpas. Essa é uma
indústria muito desafiadora, tecnológica e há opções que podem ser vistas como de
transição. O gás natural por exemplo, não é uma fonte de energia totalmente limpa,
porém é melhor usá-lo do que queimar diesel para gerar energia elétrica, logo, não
deveríamos reconhecer que o ótimo é inimigo do bom? Dessa forma, em lugares e
condições onde não é possível ter energias renováveis como eólica e fotovoltaica, por que
não usar o gás (se possível / disponível) como combustível de transição? Assim, nesse
setor, é importante pensar no que é possível fazer, destacando a necessidade de
educação sobre esse tema para todos. É preciso fazer um mix de fontes de energia, para
conseguirmos obter um equilíbrio.

Após a sua saída da Mirow, em 2021, você, como um dos sócios
fundadores, inaugurou a Chicago Advisory Partners, como você teve a
ideia e como foi o desenvolvimento dessa empresa?
A Chicago foi fundada por uma razão: o Open Banking no Brasil. Ele consiste em uma
maneira de compartilhar informações de instituições financeiras e de seus clientes, de
forma organizada, segura e automatizada, como: quais tipos de produtos e serviços eles
têm e quais são as características desses serviços. Pode-se também compartilhar
informações com outras instituições sobre extrato e saldo bancário de um cliente, por
exemplo, dado que o
oaaaaaa

cliente tenha dado explicitamente a autorização para tanto –
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o

famoso

dessa

consentimento.
são

diversos,

objetivos

do Open banking / Open finance / Open

aumentar a competitividade no mercado,

X. Além disso, há uma possibilidade de

afinal, uma instituição possui informações

ampliação do escopo da companhia, já

fidedignas sobre as operações das outras,

que dentro do open banking há muitas

permitindo um processo de benchmarking.

alternativas

Além disso, também tem como objetivo

Ademais, a empresa tem toda a expertise

baratear e ampliar o crédito dentro do

para

Brasil.

consultoria,

focados

em

planejamento

estratégico,

focados

em

energia,

Previamente
trabalho

na

à

um

deles

continuar como uma referência no ramo

é

meu

rede

Os

Chicago,
Mirow,

durante

surgiu

a

oportunidade de fazermos o projeto do

de

projetos

realizar

outros

tecnológicos.
projetos

de
por

exemplo, e em múltiplos outros temas.

Open Banking e, após algum tempo, nós
sócios atuais da Chicago tínhamos certeza
que

esse

tema

merecia

uma

atenção

especial por ser algo realmente inovador e
transformacional
financeiro

para

nacional.

o

sistema

Criamos,

assim,

a

Chicago que atualmente é focada no Open
Banking no Brasil.

Qual conselho você daria para
alguém que está começando a
empreender?
Primeiramente, para se empreender é
preciso

ter

um

plano

sólido

para

o

negócio, precisando ser estrategicamente

Como sua trajetória em consultoria
te ajudou nesse processo?

coerente,

ou

seja,

é

necessário

ter

diferenciais no seu modelo de negócio.
Nesse sentido, deve-se pensar muito nas
suas

reais

vantagens

competitivas,

Na minha visão, fazemos a gestão de um

buscando ser de alguma forma destaque

grande projeto que é o Open Banking, um

no setor. Além disso, o seu principal

PMO anabolizado, e, por isso, a Chicago

marketing tem que ser o seu produto /

também é uma consultoria estratégica.

serviço,

Acredito que a minha experiência no ramo

satisfeito após fazer negócio com você, a

da

ponto de indicar seu negócio para si

consultoria

carreira

foi

permitiu

conhecimentos

em

essencial
uma
diversas

porque
gama

a
de

ou

seja,

o

seu

cliente

fica

mesmo novamente e para outros?

indústrias

diferentes, além de gerar um networking

Outro ponto é não ter pressa, há muitos

interessante para compor a empresa.

empreendedores que só tiveram sucesso
mais

Falando
um
pouco
sobre
os
próximos passos, por ser uma
empresa recente, fundada em 2021,
quais são as perspectivas para o
futuro da firma?

velhos

/

experientes.

A

questão

principal no início é ficar rodeado de
pessoas

inteligentes,

que

tenham

a

experiência que você ainda não tem,
porque isso te torna melhor e pode evitar
cometer erros que já foram cometidos.
Finalmente empreender no Brasil, como
em qualquer outro lugar do mundo, é

A Chicago possui uma meta principal:

muito difícil, exigindo trabalhar mais que

aaaaaa aaa

o normal.
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IMPACTO DO CONFLITO
ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA
NAS COMMODITIES
Escrito por Juliana Rodrigues Pego

Os preços globais de commodities¹ estão a caminho de
atingir níveis nunca vistos antes. No início da pandemia,
com o mundo em lockdown, a demanda por produtos e
serviços
diminuiu
drasticamente,
implicando
na
diminuição da produção de matérias primas e a
consequente queda no preço das commodities.
Entretanto, no momento pós-pandemia e o gradativo
aumento do comércio, impulsionado também pelas
baixas taxas de juros e pelo aumento da demanda, tais
recursos naturais tiveram um aumento médio de 50,72%
em 2021. Além disso, essa crescente nos preços só tende
a continuar com o acirramento da guerra entre a Rússia
e a Ucrânia. Portanto, para entender melhor como esse
conflito impacta a economia global, é necessário analisar
a posição dessas duas nações no comércio de
commodities.

1 - Commodities são matérias primas utilizadas para manufatura de outros produtos,
produzidos em larga escala e destinados ao comércio. Seus preços são determinados
pela oferta e procura internacional da mercadoria, com cotação em dólar.
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Rússia e Ucrânia - grandes
produtores de commodities
Tanto

a

Rússia

quanto

a

Ucrânia

desempenham um papel fundamental
no fornecimento global de matériasprimas

para

alimentício.

o

Nesse

uso

industrial

contexto,

o

e
país

chefiado por Vladimir Putin tem grande
participação

nas

importações

commodities

energéticas,

sendo

de
o

terceiro maior produtor de petróleo do
mundo e o principal exportador de gás
natural. Nesse sentido, o petróleo russo
tem

grande

participação

no

cenário

global, visto que dentre os cinco milhões
de barris exportados por dia, mais da
metade vai para Europa. Por sua vez, a
Rússia

também

exerce

papel

de

destaque no que diz respeito ao gás
natural, uma vez que corresponde a 40%
das importações de gás natural da União
Europeia.

Países por bilhões de metros
cúbicos de gás natural importados
da Rússia
42,6

Alemanha

Além disso, o país também é um grande
fornecedor de metais. Dessa forma, a
Rússia é o quarto maior exportador
global de alumínio e um dos cinco
principais produtores mundiais de aço,
níquel e paládio - esse último sendo
responsável por 40% da produção
global.
Outro ponto de destaque da Rússia e
Ucrânia no comércio internacional são
as
commodities
agrícolas.
Nesse
sentido, juntas, as duas nações são
responsáveis por 17% das exportações
mundiais
de
milho
e
28%
das
exportações de trigo. Portanto, dada a
sua alta produção de alimentos, ambos
os países são considerados "celeiros" do
mundo. Tendo isso em vista, qualquer
desequilíbrio que venha acontecer com
algum desses países pode impactar toda
a cadeia global, pois haveria uma
redução
significativa
na
oferta.kkkkkkkkkkkkkkkkk

Top 6 exportadores de trigo
Outros

20%
Ucrânia

8%

13%

29,2

19%

15%

12%

Austrália
Itália

Rússia

UE

13%
Canada

EUA

Top 6 exportadores de milho
Belarus

18,8

Ucrânia

Argentina

22%
Turquia

Holanda

16,2

13%
11%

39%

15,7

13%

Rússia (2%)
Brasil

Outros

EUA

Fonte: BBC

Fonte: XP investimentos
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Por que a guerra de fato impacta no preço das commodities?
Estimulados a tentar impedir o avanço das tropas russas no território da Ucrânia, vários
países estão anunciando sanções financeiras contra a Rússia. Como exemplo, tem-se os
Estados Unidos, que rebaixou o status comercial russo de nação mais favorecida, termo
que de acordo com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, “significa que dois países
concordaram em negociar um com o outro sob os melhores termos possíveis – tarifas
baixas, poucas barreiras ao comércio e maiores importações possíveis permitidas”.
Dessa forma, a medida abriu caminho para o aumento de tarifas sobre produtos russos,
além de ter proibido investimentos norte-americanos em qualquer setor da economia do
país. Outra restrição de grande impacto foi a remoção feita pela União Europeia de
diversos bancos russos do sistema Swift² - como VTB, Bank Otkritie e Novikombank.
Além dessas restrições, outra medida foi o congelamento de reservas russas nos Estados
Unidos, União Europeia, Reino Unido e Canadá. Dessa forma, cerca de 300 bilhões dos
630 bilhões de dólares de reservas internacionais mantidas pela Rússia foram bloqueadas
da noite para o dia.
Nesse contexto, essas ações impactam significativamente a economia russa, levando a
desvalorização da sua moeda e elevando a taxa de juros do país, como exemplo tem-se a
desvalorização do rublo em 86% duas semanas após a invasão da Ucrânia. Desse modo,
como resposta às sanções ocidentais, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, proibiu a
exportação de algumas commodities e matérias primas, afetando cerca de 48 países,
entre eles os EUA e integrantes da UE. Portanto, isolar os negócios de uma nação dessa
proporção é perigoso, pois impacta a oferta de commodities importantes para a cadeia
global.

2 - Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais: sistema que tem como
principal função permitir a troca de informações bancárias e transferências financeiras entre as
instituições financeiras.
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quantidades, visando a alimentação de

Commodities energéticas

animais, acaba tendo um considerável

Nesse viés, sendo a Rússia uma grande
fornecedora de petróleo e gás natural na
Europa, desestimular os negócios com
essas nações significa a redução da
oferta

dessas

commodities

para

o

mundo inteiro. Dessa forma, seguindo a
lei da oferta e demanda, os preços do
gás natural e petróleo são aumentados.
Portanto, com a interligação de diversas
economias e sistemas financeiros, a alta
do barril de petróleo Brent³ já está
afetando

indiretamente

inúmeros

setores devido ao maior custo para a
logística dos mesmos, principalmente
pelo frete de diversos produtos.

aumento

de

custo

inflacionando,

por

na

produção,

consequência,

os

preços dos alimentos.
Além disso, a Rússia é um dos maiores
produtores

e

exportadores

de

fertilizantes do mundo, fazendo com
que o aumento no preço desses insumos
também afete o preço dos alimentos.
Isso se dá, pois os fertilizantes químicos
funcionam como um tipo de adubo,
usados para preparar e estimular a terra
para o plantio de diversos alimentos.
Assim, com o aumento no custo de
produção, haverá, também, um aumento
no preço desses alimentos produzidos
no plantio.

Preço do barril do petróleo em
dólar - Brent

Metais preciosos

100
90

Os investidores consideram o ouro como

80

um porto seguro para momentos de

70

crise. Em períodos de instabilidade e

60
50

insegurança, é comum que investidores

jan 2021

jul 2021

saiam dos ativos de risco em busca de

jan 2022

ativos

seguros,

em

um

fenômeno

conhecido como flight to quality. Este
metal é considerado um dos ativos mais

Fonte: XP Investimentos

tradicionais para a reserva de valor,

Commodities agrícolas

sendo usado durante muito tempo como

Tendo em vista que ambos os países
envolvidos
participação

no

conflito
no

têm

grande

comércio

de

commodities agrícolas, como milho e
trigo, é importante analisar como isso
afetará outros mercados. Um setor que
será fortemente afetado, devido a alta
dos insumos agropecuários - como trigo
e milho - é o segmento alimentício.
Como exemplo disso, temos o setor da
pecuária

que,

por

demandar

commodities agrícolas em grandes

lastro para as moedas. Por isso ele
sempre foi utilizado como proteção em
momentos

de

estresse

econômico.

Durante todo período de crises, o ouro
registrou enormes valorizações, tendo
como

exemplo

o

aumento

de

31%

durante a crise imobiliária nos Estados
Unidos, em 2007, e 23% após o ataque às
Torres Gêmeas, em 2001.
Tendo em vista que 10% da produção de
ouro global é de origem russa, esse
produto já vem sofrendo uma alta,

4 - O petróleo Brent é um petróleo mais leve, negociado na Bolsa de Valores de Londres e
produzido no mar do norte da Europa e na Ásia. É utilizado como preço de referência no mundo.
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atingindo positivamente países que possuem
investimentos nesse mineral. Em fevereiro de
2022, o Banco Central da Rússia anunciou
que passará a comprar ouro no mercado
doméstico. Além disso, a US Global Investors,
uma

empresa

de

investimentos

globais,

destaca o crescimento nos últimos anos do
ouro como parte das reservas do BC russo, o
que sinaliza que o presidente Vladimir Putin
se preparava para invadir a Ucrânia “há algum
tempo”. Em 2010, o ouro era apenas 7,4% das
reservas oficiais da Rússia, mas, no fim da
década

de

2010,

essa

parcela

já

havia

avançado para 23,4%,de forma em que o BC
russo anunciou pela primeira vez que tinha
mais reservas em ouro do que em dólares.

Impactos no Brasil
Ainda que distante fisicamente do conflito, o
Brasil tende a ser afetado financeiramente
pelas turbulências externas. Um produto que
afeta economicamente os brasileiros é o
petróleo,

que,

devido

à

alta

do

preço

internacional, acaba pressionando para cima
os

preços

dos

combustíveis,

que,

consequentemente, provoca altas nos preços
dos produtos. Por exemplo, o diesel tem uma
influência

forte

transporte

de

na

inflação,

diversas

já

que

mercadorias

o
nas

rodovias é feito por caminhões a base dele,
além do fato de ser um dos principais custos
do transporte público urbano. Portanto, seu
aumento,

pode

gerar

uma

pressão

para

aumento das tarifas de ônibus.
Por outro lado, o aumento no preço dessas
commodities

traz

efeitos

positivos

para

empresas do setor de petróleo e gás. Um
exemplo é a Petrobras, uma vez que a
companhia tende a se valorizar no mercado,
desde que consiga praticar uma política de
preços que reflita a valorização internacional.
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Neste caso, é importante frisar que a firma brasileira pratica uma política de preços de
combustíveis alinhada com a paridade de importação, ou seja, seus preços têm como
referência o combustível importado. Essa é a diretriz adotada pela grande maioria dos
países e que permite continuar atraindo novos investimentos neste setor e a garantia de
abastecimento para o Brasil. Cabe lembrar que a Petrobras responde por cerca de 45% de
participação no mercado de combustível a partir de petróleo. Os outros 55% são etanol,
hidratado diretamente para o automóvel ou anidro de aditivo para a gasolina.
Outro setor brasileiro que será fortemente impactado é o de grãos, puxado pelo aumento
global das suas cotações. Entretanto, o Brasil se encontra numa posição diferenciada, a
qual possui custos de produção mais baixos do que outros países, conferindo uma grande
vantagem competitiva aos produtores nacionais.
Além disso, em 2021, dos mais de 40 milhões de toneladas de fertilizantes consumidos no
país, 85% foram importados, sendo a Rússia responsável sozinha por 23% dessas
importações, somando 15,2 bilhões de dólares, em 2021. Além disso, o solo brasileiro
precisa muito de fertilizantes, pois ele é naturalmente pobre em nutrientes, explica José
Carlos Polidoro, pesquisador da Embrapa Solos, fazendo com que essa demanda
continue aumentando. Nesse cenário, somente em 2020, a demanda brasileira por
fertilizantes cresceu 12% em relação ao ano anterior e, em 2021, aumentou novamente em
14%, acompanhando uma tendência mundial de avanço do consumo de fertilizantes,
além de sucessivas safras recordes de grãos no país.

Importação de adubos e fertilizantes da Rússia em bilhões de dólares
40
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Fonte: Ministério da Economia

Sob esse cenário, o mundo aguarda ansioso pelos desdobramentos dos impactos dessa
guerra na economia global. Desse modo, o analista da T&F Consultoria, Luiz Pacheco, diz:
“Tudo depende da extensão da guerra. Se ela acabar logo, haverá um ajuste para baixo,
embora com certeza os preços não voltarão ao nível em que estavam antes do conflito.
Mas, se a guerra se estender, não há como sabermos o teto”.
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DISNEY+: O SERVIÇO DE
STREAMING QUE
REESTRUTUROU A DISNEY
Escrito por Matheus Becker

Quem nunca ouviu falar do famoso Walt
Disney

e

do

seu

personagem

mais

popular, o Mickey Mouse? Com certeza os
filmes da Disney marcaram, e marcam até
hoje, milhares de pessoas por todo o
mundo, independente da faixa etária.
Por ser uma empresa com quase um
século de existência, a Disney demanda
constante
posição

inovação

entre

mercado.

as

Acerca

para

manter

sua

maiores

marcas

disso,

companhia

desenvolveu

várias

segmentou-se

em

a

estratégias

vários

nichos

do
e
para

Contando com mais de 500 filmes e 7,5
mil episódios de séries, a plataforma
Disney+¹ estreou oficialmente em 12 de
novembro de 2019 (Estados Unidos e
outras regiões¹). O conteúdo abrange
tanto as animações da Disney, quanto as
produções das marcas adquiridas por
ela, como Pixar, Marvel, Star Wars e
National Geographic. Além do mais, a
empresa chamou a atenção do público
com produções inéditas especialmente
voltadas para o streaming, como o
lançamento de “The Mandalorian”,
expansão do universo de Star Wars.

agregar ainda mais valor a sua marca.
Fundada

em

1923

pelos

irmãos

Walt

Disney e Roy Oliver Disney, a empresa
começou sua história a partir da produção
de animações. Ao longo das décadas, a
companhia foi ampliando sua atuação no
mercado, expandindo seus negócios para
o teatro, parques temáticos, música, rádio
e, em 2019, encontrou nas plataformas de
streaming uma ótima oportunidade de
inovar

e

de

explorar

segmento do mercado.

esse

crescente

O sucesso dos filmes da companhia,
juntamente às grandes expectativas
criadas em The Mandalorian, foram as
peças chave para o grande lançamento
do Disney+. Com uma nova história
ambientada no universo de uma das
maiores franquias do cinema, a série
exclusiva da plataforma atraiu a atenção
de diversos espectadores e estreou com
uma demanda maior do que de grandes
outros lançamentos mundiais, como
Stranger Things e Westworld.

1 - O Disney+ estreou em 12 de novembro de 2019 nos Estados Unidos, Canadá e Países Baixos. Além
disso, uma semana depois houve a expansão do serviço para a Austrália, Nova Zelândia e Porto
Rico. A plataforma ficou disponível para toda a América Latina no dia 17 de Novembro de 2020.
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Demanda de "The Mandalorian" em comparação a outros lançamentos
mundiais (uma semana após suas estreias)
Star Treck: (2° temporada)

+298%

Westworld (2° temporada)

Doctor Who (11° temporada)

Stranger Things (2° temporada)

+175%

+72.30%

+69.80%
+0%

+100%

+200%

+300%

Fonte: Forbes

Quais motivos levaram a Disney a escolher criar sua própria
plataforma?
Contato mais próximo com o cliente
Antes da criação de sua plataforma de streaming, a Disney dependia dos dados
informados pelos distribuidores de seus serviços para saber quais conteúdos eram mais
atrativos. Com uma plataforma de streaming própria, a empresa passou a possuir o
contato direto com seus consumidores, podendo analisar de forma mais clara e
detalhada seus data points², direcionando insights valiosos sobre vários aspectos do
cliente.
Ademais, esse contato mais próximo com o consumidor permite também uma evolução
do ecossistema Disney como um todo. É de conhecimento geral que a Disney possui seus
famosos parques temáticos espalhados pelo mundo e uma renomada marca de produtos,
a qual contém os mais variados itens, tais como roupas, acessórios, brinquedos, dentre
outros. Portanto, uma maior proximidade com o que os seus clientes estão consumindo
se reflete também em produções - tanto nos parques quanto na marca - mais agradáveis
e chamativas para o público, gerando também mais retorno para a empresa. Um exemplo
disso é o sucesso do personagem Grogu (popularmente conhecido como Baby Yoda),
que se tornou alvo de diversos produtos da marca.

2 - Um “ponto de dados” é uma unidade discreta de informações. Em um sentido geral, qualquer
fato único é um ponto de dados. Em um contexto estatístico ou analítico, esse conceito geralmente
é derivado de uma medida ou pesquisa e pode ser representado numericamente e/ou graficamente
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Gama de conteúdos atrativos
Diferente de outras plataformas, como Amazon Prime e Netflix, que dependem
majoritariamente dos conteúdos contratados de outras empresas, a Disney detém os
direitos de uma diversificada gama de conteúdos atrativos. Marvel, Pixar, 21st Century
Fox e Star Wars são alguns exemplos de marcas mundialmente conhecidas que ela
possui. Além disso, diversos filmes de tais franquias estão no ranking das maiores
bilheterias do cinema, demonstrando a grande vantagem que a empresa possui quanto à
atratividade de clientes.
Nessa perspectiva, ao optar por desenvolver sua própria plataforma de serviços de
streaming, a Disney deixou claro que todos seus conteúdos serão exclusivos, com
exceção de filmes e séries presentes em contratos com outras plataformas. Ou seja, outras
plataformas não possuirão o direito de disponibilizar filmes da empresa em seu catálogo,
alavancando ainda mais tal vantagem.

Top 10 bilheterias de todos os tempos e suas respectivas plataformas
(em dólares)
Avatar (2009)
Vingadores Ultimato (2019)
Titanic (1997)
Star Wars: O Despertar da Força (2015)
Vingadores: Guerra Infinita (2018)
Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021)
Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015)
O Rei Leão (2019)
Os Vingadores (2021)
Velozes & Furiosos 7 (2015)
0

Fonte: Box Office Mojo

1.000.000.000

Outras plataformas

2.000.000.000

3.000.000.000

Disney+

Exploração de seus conteúdos originais
Possuindo seu próprio canal de streaming, a Disney garante a vantagem de poder
produzir diversas séries a partir de seus conteúdos originais, podendo, assim, explorar
ainda mais seu universo cinematográfico. Um ótimo exemplo do sucesso desta motivação
são as séries Wanda Vision e Loki, ambas do universo Marvel, que bateram recordes em
seus lançamentos.

OBS: Titanic e Jurassic World: Mundo dos Dinossauros estão disponíveis no Star+, outra
plataforma de streaming da Disney.
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Reestruturação na empresa
Com o fechamento dos cinemas ao redor do
mundo e dos próprios parques temáticos devido à
pandemia da Covid-19 e ao distanciamento social,
as

ações

da

companhia

depreciaram.

Dessa

forma, tornando o Disney+ a fonte de receita
mais importante do momento, o que trouxe
resultados

bastante

positivos

dado

às

circunstâncias do cenário.
Após dois trimestres de perdas consecutivas em
2020, incluindo um prejuízo de cerca US$ 2.4
bilhões no setor de parques temáticos, a empresa
realizou

o

anúncio

funcionários.

A

da

partir

demissão

de

disso,

companhia

a

32

mil

anunciou uma grande reestruturação na sua
divisão de mídia e entretenimento, dando total
prioridade à plataforma de streaming Disney+,
além de colocá-la sob o mesmo comando das
áreas de distribuição de conteúdo, vendas e
publicidade.
companhia

Em

consequência,

voltaram

a

subir

as
e

ações
a

da

empresa

registrou um lucro de US$ 0,32 por ação de
outubro

a

dezembro,

enquanto

Wall

Street

esperava um prejuízo de US$ 0,41 por ação, de
acordo

com

a

previsão

média

de

analistas

consultados pela Refinitiv.

Variação do preço das ações do Walt
Disney CO em dólares
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Fonte: FACTSET
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Vantagens competitivas e
diferenciais do Disney+
Como dito anteriormente, a Disney já
visava entrar no mundo das plataformas
de streaming com foco na exibição e
produção de seus próprios conteúdos.
Assim,
diferenciando-se
de
outras
plataformas, como a Netflix, que entrou
neste ramo visando apenas alocar
produções de terceiros em seu catálogo
e, somente depois, aderiu a aquisição e
criação de conteúdos originais.
Além disso, outro diferencial da Disney+
quando comparada a Netflix acerca das
aquisições
de
conteúdo,
é
que
praticamente
todos
os
conteúdos
originais do Disney+ são produzidos
internamente por subdivisões de sua
propriedade, enquanto muitos originais
da Netflix são terceirizados para outros
estúdios, como a DreamWorks. Tal fato
possibilita
a
Disney+
lançamentos
inéditos e ao vivo, enquanto a Netflix,
em certos casos, apenas disponibiliza
seus conteúdos exclusivos após meses
do lançamento real do mesmo, feito
pelo estúdio detentor de seus direitos.
Outro fator
daskkkkk

que

difere

a

Disney+

principais plataformas de streaming é o
seu ótimo uso do sucesso imediato das
séries estreantes. Com o lançamento de
episódios semanais, estratégia também
utilizada por suas concorrentes, a Disney
consegue gerar um forte engajamento do
público que perdura por semanas,
aumentando também a audiência da série
em questão. Além disso, a companhia
frequentemente aproveita recursos que
prendem a atenção dos telespectadores,
como a implementação de easter eggs³ e
referências a diversos arcos de diferentes
personagens e do universo da série em
questão. Consequentemente, a Disney
promove um senso de urgência no
público que, além de ansioso pelos
próximos episódios, também procura os
assistir o mais rápido possível para não
ficar de fora das discussões e evitar de
receber spoilers.
Além de todos estes diferenciais da
plataforma,
o
Disney+
também
se
equipara aos seus concorrentes nos
aspectos praticamente obrigatórios para
todos
os
serviços
de
streaming.
Simplicidade, recursos de economia de
dados, acessibilidade, audiodescrição e
legendas
configuradas
são
ótimos
exemplos de tais fatores.

3 - Easter eggs” é um termo inglês que na tradução literal pode ser entendido como “ovos de
páscoa”. É uma expressão utilizada para descrever uma referência ou algo que está escondido
dentro de uma mídia.
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Outra

função

muito

interessante

do

Nesse panorama, o número de novos

aplicativo é o Groupwatch, função que

assinantes

do

permite a visualização de um conteúdo

Disney+ foi de 11,8 milhões, alcançando

em grupo, mesmo em locais diferentes.

uma base total de 196,4 milhões ao final

A funcionalidade sincroniza o conteúdo,

do período. As adições líquidas ficaram

além de permitir que os visualizadores -

68,6%

sendo eles perfis da mesma conta ou

analistas ouvidos pela agência FactSet,

não - também reajam com emojis ao que

que apontavam para 7 milhões de novos

está sendo visto.

usuários.

Afinal, a entrada pro mundo de
streaming foi uma boa
estratégia?

Ademais, a companhia segue buscando

acima

serviço

das

de

streaming

estimativas

dos

aumentar seu número de assinantes e,
por isso, anunciou que irá lançar uma
assinatura mais acessível ao Disney+ no
fim de 2022, bancada pela presença de

Além de sustentar as contas no período

anúncios.

pandêmico

Disney

universo

e

toda

Disney,

a

a

evolução

plataforma

no
vem

Além

disso,

também

executivos

informaram

da
que

pretendem gastar US$ 33 bilhões em

sendo um sucesso desde sua criação,

novos conteúdos

caracterizando-se

distribuindo cerca de dois terços na área

fonte

de

lucros

como
e

uma

ótima

superando

as

de

nesse

entretenimento

e

mesmo
um

ano,

terço

na

expectativas da própria companhia.

compra de direitos esportivos.

No primeiro trimestre fiscal de 2022, a

Portanto, podemos dizer que a criação

empresa registrou lucro líquido de US$

de sua própria plataforma de streaming

1,15 bilhão, ante os US$ 29 milhões

foi uma estratégia muito bem sucedida

registrados no mesmo período do ano
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DESTAQUES DO
UFRJ CONSULTING CLUB
Finalização de projeto no ramo de energia
O principal objetivo do projeto girava em torno de criar uma fintech solar, focando em
preencher um gap no mercado de energias renováveis: fornecer crédito para a
implementação da energia solar a condomínios do Brasil. Para isso, a equipe teve como
missão estudar diversas estratégias por meio de benchmarking com fintechs de energia
solar já existentes, o que permitiu um entendimento maior sobre os riscos para
empreender em tal mercado. Além disso, foi elaborado um simulador financeiro que
projetava a receita e os custos da fintech ao longo dos anos, permitindo aos
participantes do grupo calcular diversos demonstrativos financeiros, como: TIR, Payback
descontado, margem EBIT, ROI, TMA e etc. Fora esses, diversos assuntos relevantes para
o escopo do UFRJ Consulting Club foram estudados, como Venture Capital e Unit
Economics.

Podcast Deives Rezende
A Equipe de Eventos do UFRJ Consulting Club
lançou vigésimo segundo episódio do Consulting
Cast, o canal de podcasts do UFRJ Consulting
Club! Contamos com a presença de Deives
Resende Filho, fundador da Condurú Consultoria.
Ao longo do episódio, Deives aborda a sua extensa
trajetória, desde o seu tempo trabalhando no
mercado financeiro, contando sobre as suas
principais dificuldades no ramo, até fundar a
Condurú Consultoria, empresa especializada em
dar mentoria sobre a diversidade e a inclusão.

Evento com Carlos Brito
No dia 7 de abril, o UFRJ Consulting Club realizou
um evento com Carlos Brito, que foi CEO da Ab
Inbev por 15 anos, a maior empresa de bebidas do
mundo! Nascida em 1999, por meio da união das
centenárias Cervejaria Brahma e Companhia
Antarctica, a Ambev é, atualmente, responsável por
mais de 100 marcas globais. Eleito pela Harvard
Business Review em 2015 como um dos melhores
líderes de empresas, Carlos foi responsável pela
alavancagem da Ab Inbev.
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11ª edição do Programa de Preparação
Nos últimos meses, foi realizada a 11ª 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.

Equipe da décima primeira edição do Programa de Preparação do UFRJ
Consulting Club.
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Créditos das Imagens
CASE DE SUCESSO DUOLINGO
Foto de Unsplash
Imagem CNN Brasil

ISLÂNDIA E A SUA ENERGIA 100% RENOVÁVEL
Foto do Pixabay
Foto de Unsplash

A MODERNIZAÇÃO DO FUTEBOL BRASILEIRO: A LEI DA SAF
Foto de Unsplash
Foto de Unsplash
Foto de Unsplash
Foto de Unsplash

EL SALVADOR ALTERANDO A ECONOMIA GLOBAL?
Foto de Unsplash
Foto de Unsplash

MADERO: FUTURO INCERTO
Foto de Mercado & Consumo
Foto de Pexels
Foto de Revista Poder

IMPACTO NO CONFLITO ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA NAS COMMODITIES
Foto do Canva
Foto de Blocktrends
Foto do Canva

DISNEY PLUS+: O SERVIÇO DE STREAMING QUE REESTRUTUROU A DISNEY
Foto de Unsplash
Foto de Unsplash
Foto de Unsplash

Linkedin dos autores
http://www.linkedin.com/in/joaopedromachadodarous
linkedin.com/in/julianapego
linkedin.com/in/sophiacantanhede
http://www.linkedin.com/in/vinicius-ghiotti
http://linkedin.com/in/matheusbecker
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