2022

SOMOS UMA CONSULTORIA

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FINANCEIROS
AJUDANDO-OS A ATENDER DA
MELHOR MANEIRA
ATUAMOS JUNTO A

3 GRUPOS DE EMPRESAS

NECESSIDADES DE
POSSOAS E EMPRESAS
em SERVIÇOS
FINANCEIROS
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ATENDEMOS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS

DE NOSSOS CLIENTES EM TRÊS GRANDES FRENTES
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Somos referência de mercado em Pix e Open Banking
Participação ativa em eventos sobre estes temas e como fonte de estudos para empresas e imprensa em geral
Publicações/entrevistas

Eventos e palestras (2020 e 2021)

Jan/2020

Ago/2020
Ago/2020

Jun/2020

Ago/2020

Set/2020

Set/2020
Set/2020

Out/2020

Abr/2021

Out/2020

Abr/2021

Nov/2020

2020 e 2021: mais de 50 apresentações in company
para discussões estratégicas sobre estes temas
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Alguns cases Boanerges & Cia ligados ao mundo de
pagamentos e serviços financeiros (B2B e B2C)
Análise de viabilidade de uma administradora de cartões regional (interior de SP) para
supermercadistas
DESAFIOS
• Avaliar o modelo de negócios de oferta e distribuição de produtos
financeiros no setor supermercadista, permitindo uma tomada de decisão
quanto a viabilidade do negócio
• Calcular o valor potencial do negócio de cartões
• Escolher o melhor caminho, contemplando aspectos estratégicos e
financeiros

SOLUÇÕES
•

Elaboramos um estudo de viabilidade financeira para o negócio de cartões, obtendo
como output pontos de break even e payback, e o potencial do negócio desde o
momento da implantação até a maturidade, em vários cenários

•

Desenvolvemos um estudo socioeconômico das mesorregiões de SP, identificando as
regiões com maior potencial de penetração do cartão

•

Realizamos um mapeamento do mercado nestas regiões, incluindo administradoras já
existentes e supermercadistas com cartão próprio, contemplando aspectos como:
modelo e distribuição de produtos financeiros, produtos financeiros ofertados, pontos
fortes e fracos de cada concorrente e ações mercadológicas adotadas pela
concorrência

•

Desenvolvemos recomendações, na forma de diretrizes estratégicas para a
implantação deste negócio de cartões, apontando os itens críticos para o sucesso do
novo negócio

RESULTADOS
• Cliente obteve uma visão estratégica, mercadológica e financeira do
potencial negócio, que lhe deu suporte para a tomada de decisão de não
seguir em frente com o projeto, devido aos investimentos necessários e à
distância de competências atuais e necessárias para levar adiante o
negócio de forma sustentável
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Alguns cases Boanerges & Cia ligados ao mundo de
pagamentos e serviços financeiros (B2B e B2C)
Estruturação de novo adquirente e banco digital ligado a um grande “atacarejo”
DESAFIOS
• Apoiar um dos maiores grupos varejistas do país a desenhar o negócio de
adquirência e conta/carteira digital, voltado para clientes do braço
“atacarejo”
• Construir um modelo de negócio e proposta de valor coerentes com o
mercado atual e as transformações em curso, preparando o negócio
também para o futuro

RESULTADOS
• O cliente obteve uma visão estratégica, mercadológica e financeira sobre
o potencial do negócio e a proposta de valor mais indicada, para ser
competitivo de forma sustentável tanto no mercado atual quanto futuro
• Com maior clareza sobre o que e como fazer, e o que não fazer, projeto
foi aprovado e o piloto está em desenvolvimento

SOLUÇÕES
•

Avaliamos em profundidade o mercado brasileiro e as tendências para o segmento de
adquirência, olhando para cenário competitivo (oferta, preço e margens), ambiente regulatório e
novas tecnologias

•

Elaboramos um amplo benchmark com dezenas de iniciativas dos adquirentes no Brasil (líderes e
desafiantes)

•

Entrevistamos (trabalho de campo) dezenas de clientes com perfil PJ, de diferentes
características (desde informais que não aceitam cartões até donos de varejistas mais
estruturados), em diferentes regiões da Grande São Paulo e criamos agrupamentos por
necessidades, dando base para desenhar uma proposta de valor mais assertiva

•

Desenhamos a proposta de valor para cada um dos grupos de clientes, incluindo features
fundamentais e desejáveis, visando ganhos cruzados pela maior fidelização destes clientes

•

Avaliamos as diferentes modalidades de configuração do negócio, frente aos business e
sociedades já existentes no grupo (incluindo instituição financeira), incluindo impactos financeiros
(de forma detalhada) e complexidade de implantação e gestão, e recomendamos o modelo mais
indicado

•

Criamos um pano de implantação para orientar a construção do negócio, incluindo priorização de
públicos e praças a serem atendidos, e as soluções necessárias para cada fase do projeto (do
piloto ao roll out)
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Alguns cases Boanerges & Cia ligados ao mundo de
pagamentos e serviços financeiros (B2B e B2C)

Apoio à alavancagem de desempenho do negócio de cartões de um supermercadista
DESAFIOS
• Identificar os principais gaps do negócio de cartões atual do
supermercadista

SOLUÇÕES
•

Fizemos um trabalho de campo junto ao supermercadista cliente em tempo recorde,
envolvendo entrevistas com clientes finais, que resultou em um diagnóstico preciso
sobre sua operação, contemplando diversos aspectos, como emissão, desbloqueio e
ativação do cartão, políticas de crédito e cobrança, ações de fidelização e resultados
financeiros

• Implantar as ações e monitorar os resultados

•

Mapeamos os principais concorrentes na região de atuação do cliente em busca de
oportunidades e ameaças para a expansão do seu negócio

RESULTADOS

•

Complementamos o mapeamento com benchmarks de outros varejistas, incluindo
grandes supermercadistas nacionais e internacionais

•

Classificamos os gaps encontrados por ordem de prioridade e recomendamos ações
específicas para cada gap

•

Desenvolvemos um plano de implantação para as ações prioritárias e ajudamos a
implantá-las ao longo de 9 meses, sempre monitorando prazos e resultados
alcançados

• Priorizar os gaps a serem sanados, de acordo com sua urgência e
importância
• Transformar estes gaps em ações táticas

• Recomendamos, desenhamos e implantamos diversas melhorias no
programa de relacionamento/fidelidade, que destacaram ainda mais a
relevância do cartão para o cliente final
• Operação de cartões cresceu significativamente, gerando resultados em
patamares bem superiores ao que se encontrava, ganhando assim
maturidade para evoluir à fase de expansão externa da sua rede de
aceitação
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Alguns cases Boanerges & Cia ligados ao mundo de
pagamentos e serviços financeiros (B2B e B2C)
Identificação de oportunidades em Varejo Financeiro para Certificadora Digital
DESAFIOS

SOLUÇÕES

• Apontar para a certificadora líder de mercado oportunidades relacionadas
à serviços financeiros, visando a diversificação e expansão do negócio
atual para atividades em segmentos totalmente novos para a e
companhia

• Desenhamos a cadeia de valor, o fluxo de negócios e os agentes envolvidos para
diversos segmentos de Varejo Financeiro
•
•
•
•

RESULTADOS
• A certificadora tomou consciência sobre o longo caminho para
diversificação de negócios no segmento de varejo financeiro, e quais as
oportunidades prioritárias
• O trabalho possibilitou a aproximação da companhia com players do
mercado
• A certificadora decidiu investir em alguns novos negócios, inclusive em
startups, para acelerar o processo de diversificação

•

Cartões e suas diferentes modalidades (crédito, débito, pré-pagos, cartões de loja, cartões
regionais, etc)
Principais modalidades de empréstimos (pessoal, consignados, CDC, veículos, imobiliário, etc)
Principais modalidades de seguros (veículos, residencial, vida, acidentes pessoais, etc)
Outros serviços financeiros e serviços de apoio (abertura de contas, correspondente bancário,
emissão de cartões, etc)
Programas de fidelidade, em diferentes modelos (exclusivo, coalizão e híbridos)

• Identificamos mais de 100 novas oportunidades de atuação para a certificadora e
promovemos um workshop com os executivos envolvidos para avaliar as oportunidades
identificadas e priorizar em conjunto
• Definimos alternativas para expansão, tanto no mercado atual quanto em novos
mercados
•

Exs.: criando novos negócios ou adquirindo empresas em diferentes fases

• Para 5 alternativas selecionadas, avaliamos prós e contras e fornecemos recomendações
específicas sobre como seguir em frente
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Alguns cases Boanerges & Cia ligados ao mundo de
pagamentos e serviços financeiros (B2B e B2C)

Apoio no processo de negociação de parceria para o business de cartões
DESAFIOS
• Apoiar na negociação entre instituição ﬁnanceira e empresa cliente
(varejista), buscando equilíbrio de forças e melhor distribuição de
competências
• Calcular o valor atual e futuro do negócio de cartões
• Recomendar, contemplando aspectos estratégicos e ﬁnanceiros,
caminhos para a evolução do negócio
RESULTADOS

SOLUÇÕES
• Desenvolvemos modelo ﬁnanceiro detalhado para o negócio de cartões e outros
produtos bancários, obtendo como output o valuation do negócio no momento atual e
ao longo do tempo, em vários cenários

• Desenvolvemos linhas estratégicas para uma melhor negociação com o parceiro
ﬁnanceiro, bem como sugestões de ações a serem tomadas durante o processo de
implantação, buscando aproveitar a expertise de cada parceiro
• Elaboramos um roteiro de ações mercadológicas, visando agregar valor ao produto e
ao negócio em curto e médio prazos

• Melhoria superior a 100% no up front fee inicialmente proposto pelo
parceiro ﬁnanceiro
• Alinhamento mais preciso das premissas do negócio, levando a um
melhor entendimento de diversos aspectos
•
•

Volumes esperados
Papéis de cada um para o sucesso de negócio
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Alguns cases Boanerges & Cia ligados ao mundo de
pagamentos e serviços financeiros (B2B e B2C)

Desenvolvimento de programa de fidelidade para varejista 100% e-commerce
DESAFIOS
• Criar um programa de fidelidade para varejista com atuação exclusiva em
e-commerce, líder no seu segmento
• Encontrar o equilíbrio entre formato inovador, benefícios oferecidos e
aspectos financeiros, de forma que o programa tivesse sinergia com o
posicionamento do varejo

RESULTADOS

• Cliente tomou ciência sobre os investimentos necessários e expectativas
de retorno para um modelo realmente inovador e decidiu aplicar as ações
previstas no desenho do programa independente do mesmo
•
•

Via CRM, para os melhores clientes
Via cartão de crédito próprio, dividindo os custos com o parceiro financeiro

SOLUÇÕES
• Identificamos os impactos potenciais nas principais áreas do negócio, para levantar
restrições e possíveis riscos e minimizar impactos negativos na operação de varejo
•

Marketing, logística, comercial, parcerias, atendimento, etc

• Mapeamos cerca de 20 referências nacionais e internacionais de programas e práticas
inovadoras de fidelização
• Avaliamos em detalhe as diversas segmentações adotas para a base de clientes do
varejista, identificando em diferentes níveis os públicos que deveriam ser alvo do
programa
• Elencamos mais de 50 possíveis features para o programa e classificamos em
primordiais, desejáveis e descartáveis
• Definimos 3 diferentes modelos de programa e avaliamos financeiramente os seus
respectivos impactos, com testes de sensibilidade em premissas-chave, e
recomendamos qual modelo adotar
• Apresentamos as políticas básicas para o modelo recomendado (critérios de
elegibilidade, upgrade e downgrade, manutenção, saída, etc)
• Por fim, apresentamos um road map para implantação do programa
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ATUAMOS EM CONJUNTO

Equipe de
Consultores Sêniors
e Especialistas

REDE DE
PROFISSIONAIS
E EMPRESAS
PARCEIRAS

Boanerges
Ramos Freire

Rede de empresas
parceiras de negócio
com alto expertise
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SOMOS UM TIME ALTAMENTE SENIOR E ESPECIALIZADO NO SETOR,
COM CARACTERÍSTICAS MUITO COMPLEMENTARES
Operamos no mercado brasileiro
desde 2001 com um time de
consultores e especialistas de alto
nível com comprovada experiência
em mais de 200 projetos e liderança
de unidades de negócios

Boanerges Ramos Freire

Fabricio Winter

Ernesto Haikewitsch
Heman Molina

Igor Ramos Rocha
Carlos Augusto Oliveira
Patricia Valente

Theodore Nicolas Gatos

Mario Recio
Ivana Ruffo

Rachel Góes

Luiz Carlos Pereira

Paulo Bonzanini

Danielle Gritti

Iasmim Santos

12

PERFIL

Boanerges
Ramos Freire

40 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM
EMPRESAS LÍDERES
• Boanerges & Cia. – presidente (atual)
• Smiles – conselheiro independente
• Pagos (ex-Grupo Setorial de Pré-Pagos –

presidente)
• Banco Popular do Brasil (Banco do Brasil)
– consultor
• Visa – v ice-presidente
• Grupo CSU / CardSystem – diretor

• Credicard – diretor
• KPMG – auditor
EXPERIÊNCIA FOCADA EM VAREJO FINANCEIRO
• Empresas de cartão, bancos,
ﬁnanceiras, v arejistas, empresas de
v oucher, de tecnologia, gestão de
serv iços terceirizados (cartões, call
centers, crédito, ﬁdelização)
• Professor em div ersos cursos de
formação executiv a, especialização e
MBAs

ABRANGÊNCIA E DIVERSIDADE DE EXPERIÊNCIAS
DENTRO DO SETOR
• Diferentes funções: consultoria, business
dev elopment, marketing, planejamento,
ﬁnanças, qualidade, RH, operações,
tecnologia
• Diferentes contextos de negócio: B2B, B2C,
nac´l, int´l, start-ups, expansão, div ersiﬁcação,
maturação, com ou sem ﬁns lucrativ os,
pequena, média e grande
• Div ersos papéis: consultor externo, sócio,
executiv o; Líder de projeto, membro de
equipe; cliente, fornecedor
SÓLIDA FORMAÇÃO ACADÊMICA E GERAL
• Singularity Univ ersity – formação
• ESSEC – Paris (França) – pós-graduação em
Administração
• USP – Mestrado em Economia, graduação
em Economia e Administração
• FGV – Cursos especializados para executiv os
• Fluência em inglês, francês e espanhol
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PERFIL

Fabricio Winter

25 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, SENDO OS ÚLTIMOS 15 ANOS FOCADOS EM SERVIÇOS
FINANCEIROS
• Participação em mais de 90 projetos de consultoria, com diferentes papéis (líder de projetos,
consultor sênior e especialista), env olvendo:
✓ Análises financeiras de projetos e empresas
✓ Análises de mercado, incluindo estudos sobre diferentes perfis de público-alv o e suas
necessidades em serv iços financeiros (crédito, seguro, inv estimentos, pré-pagos, etc)
✓ Diagnósticos empresariais e av aliação de processos (análise de Gaps, análise SWOT e
recomendações)
✓ Elaboração de Business Plans completos (Aspectos estratégicos, mercadológicos,
financeiros e operacionais)
✓ Desenho de nov os produtos, com estruturação completa da proposta de v alor
(cartões de crédito, cartões pré-pagos, programas de fidelidade, etc)
✓ Planos de implantação de novos negócios / produtos
✓ Estruturação de alianças estratégicas
• Desenv olvimento (forma e conteúdo) de div ersos cursos sobre serv iços financeiros para o
v arejo
✓ MBAs, especialização e formação executiv a
• 10 anos de atuação em v arejistas, como empreendedor e gestor
✓ Sócio e gestor de div ersas empresas de comércio e serv iços (alimentação, floricultura,
petshop, moda, liv ros e rev istas, etc)
✓ Experiência em concepção, implantação e gestão de novos negócios
✓ Foco nas áreas administrativ as e financeiras e atendimento ao cliente B2C e B2B
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SERVIÇOS FINANCEIROS | Alguns de nossos clientes
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VAREJO COMERCIAL E DE SERVIÇOS | Alguns de nossos clientes
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OUTROS SERVIÇOS DE APOIO | Alguns de nossos clientes

Associação Brasileira das Empresas
de Transporte de Valores
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PORQUE
CONTRATAR A
BOANERGES & CIA.
ALTO EXPERTISE DOS
PROFISSIONAIS E PARCEIROS

ENFOQUE PRÁTICO, VOLTADO
PARA RESULTADOS
(experiência de quem já fez e continua fazendo)

METODOLOGIAS
DIFERENCIADAS E TESTADAS

ATUAÇÃO FOCADA EM VAREJO
FINANCEIRO

DISPOSIÇÃO DE COMPARTILHAR
RISCOS E RETORNO

INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÕES,
PROVEDORES, CONHECIMENTOS
E PRÁTICAS (“one-stop shop”)

REDE DE RELACIONAMENTOS
AMPLA E QUALIFICADA

VELOCIDADE DE EXECUÇÃO E
IMPLANTAÇÃO
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www.boanergesecia.com.br
boanerges@boanergesecia.com.br
T +55 11 3813 6413

