COBERTURA GLOBAL DA INDÚSTRIA DE CANNABIS
Privado e Confidencial: Não deve ser divulgado sem o consentimento expresso por escrito da Frontier Financial Group, Inc.
© FRONTIER FINANCIAL GROUP, INC NEWFRONTIERDATA.COM

CANNABIS E CÂNHAMO
FENÔMENO GLOBAL

LEGAL OU
DESCRIMINALIZADO
CANNABIS E/OU CÂNHAMO

SOBRE NÓS

BIG DATA
AS A

SOLUTION

™

(BIG DATA COMO A SOLUÇÃO)

NOSSA HISTORIA

Como todo grande empreendimento, New Frontier Data comecou a partir de um problema: em 2014, não haviam
dados e análises viáveis ou abrangentes sobre a indústria da cannabis em nenhum lugar.

NOSSO FUNDADORA

Nossa fundadora e CEO, Giadha Aguirre de Carcer é uma internacionalista. Nascida na Itália, criada na Suíça, na França
e na Espanha, e tendo vivido em seis países em todo o mundo, ela fala cinco idiomas e aprecia as dinâmicas culturais e
econômicas internacionais. Giadha, analista e estrategista de formação, uma empreendedora em série por prática,
identificou a falta de dados críticos e análises por meio de sua própria tentativa de pesquisa na indústria de cannabis.
Apesar de ter sido ridicularizada por seus parceiros anteriores em serviços bancários, tecnologia, energia e defesa, ela
aproveitou a oportunidade para trazer a Big Data, o pilar de qualquer indústria moderna, à cannabis. Ela construiu sua
equipe de especialistas incomparáveis de campos tão diversos quanto os dela. Em 2014, a New Frontier Data começou a
coletar fluxos de dados em cannabis, normalizou-os e centralizou-os para fornecer relatórios controlados, aperfeiçoados e
acionáveis para a indústria antes e melhor do que qualquer outra pessoa em todo o mundo.

NOSSO TIME

Somos uma equipe de analistas, economistas e cientistas de dados e pesquisadores. A equipe opera em três continentes,
com presença interna em quatro países. Entregamos dados da indústria de cannabis, inteligência e serviços de
consultoria personalizados a investidores e organizações, dentro e fora da indústria de cannabis, para informar
planejamento estratégico, entrada no mercado ou posicionamento, investimento, compreensão socioeconômica e
tomada de decisão de políticas públicas. Temos o compromisso de fornecer informações confiáveis, imparciais e
acessíveis a todas as partes interessadas em cannabis a nível mundial.

MISSÃO
A New Frontier Data se esforça para ser a analista de dados de cannabis e a
autoridade de reporte da indústria, coletando dados confiáveis, aplicando uma
análise rigorosa, e produzindo inteligência acionável. Estamos comprometidos com
o mais alto nível de objetividade e transparência à medida que nos esforçamos para
equipar nossos clientes com o conhecimento necessário para aumentar os lucros,
identificar oportunidades e navegar neste espaço de mercado nascente e ainda
atendido de forma inferior.

VISÃO

Ser a Autoridade de Big Data do Mundo para a Indústria de Cannabis.

ESPECIALIZAÇÃO EM
CANNABIS

• Líder global em inteligência de
negócios e relatórios sobre
cannabis
• Citado em mais de 82 países
• Alcance efetivo de mídia de
mais de 7 bilhões em 2018

DADOS ABRANGENTES

TECNOLOGIA DE PONTA
• Aplicação de tecnologias de ponta,
como aprendizado eletrônico
profundo (“deep machine
learning”), estrutura de rede neural
e inteligência artificial
• Aproveitando a infraestrutura
proprietária de big data para
produzir análises detalhadas do
setor e revelar detalhes
abrangentes em tempo real

PARCERIAS

• Coletando e analisando
milhões de pontos de dados
em todo o mundo

• Comprometida em trabalhar de
mãos dadas com as equipes de
nossos clientes e parceiros

• Obtendo dados de governos,
grupos industriais e mais de
100 parceiros premier da
indústria de cannabis

• Oferecendo o melhor trabalho
possível, mantendo as
necessidades de nossos
parceiros sempre em mente

5 MODELOS
DIMENSIONAIS DE
NEGÓCIOS

LEGISLATIVO
EXECUTIVO
JUDICIÁRIO

Os dados em todas as
cinco dimensões são
críticos para
que compreenda-se
claramente e navegue-se
com sucesso pelo
complexo mercado de
cannabis.

ESTADO /GOVERNO LOCAL

GOVERNO FEDERAL

FONTES DE DATA DO
GOVERNO

LEGISLATIVO
EXECUTIVO/
ADMINISTRATIVO
JUDICIÁRIO

INDUSTRIA E FONTES
DE DATA DO MERCADO

INDUSTRIA

SETORES AUXILIARES

PRODUTORES
PROCESSADORES
COMERCIANTES

NEGÓCIOS QUE NÃO
TOCAM NA PLANTA

CONSUMIDORES

PÚBLICO EM GERAL
CONSUMIDORES DE
CANANABIS

NOSSA COBERTURA
GLOBAL

82 PAISES

Fundacao

do Mercado
de Cannabis

POLITICAS

REGULAMENTO
TRIUTACAO
CONFORMIDADE
TESTES
DADOS/RELATORIOS
EDUCACAO DE PACIENTES
E CONSUMIDORES

Extração

Cultivo

A New Frontier Data lançou o InterCannAlliance,
cuja missão é compartilhar as melhores práticas e
lições aprendidas de líderes reconhecidos em todos
os Oito Pilares da Fundação em qualquer novo
mercado legal de cannabis.

EVENTOS ESPECIAIS E ESTUDOS
• Europa: Importação e Exportação na Era da
Globalização da Cannabis
• América Latina: impacto socioeconômico
regional da legalização da Cannabis
• África: Impacto socioeconômico do cultivo de
cânhamo na África Subsaariana
• APAC: Aplicações industriais avançadas de
cânhamo
Apresentado em parceria exclusiva com:
9

NOSSO ALCANCE
• Em 2018 - Citado em 82 países, alcance de mídia de 7 bilhões.
• Em 2017 - Mais de 65 países, alcance de mídia de 5,3 bilhões.

SHARE OF VOICE/
COMPARTILHAMENTO
DE VOZ

COMPANHIAS ADQUIRIDAS:

NOSSOS CLIENTES

STRENGTH
IN

KNOWLEDGE
(FORÇA NO CONHECIMENTO)

™

NOSSOS CLIENTES

GOVERNOS
“Entender a melhor forma de tributar e gerar receita para o estado
sem alimentar ainda mais o mercado negro e, ao
mesmo tempo, manter a visibilidade do impacto social e econômico
da legalização da maconha é um empreendimento gigantesco.
Dados e relatórios são a única resposta, e não temos o alcance nem
o conhecimento para lidar com isso sozinhos.”
-

Oficial do Estado dos EUA
Órgão Regulador Local

PESQUISADORES
“A plataforma Equio dA New Data Frontier de relatórios de
CANNABIS é um recurso extremamente importante que
permite-me manter informado sobre uma vasta gama de
tópicos da indústria e desenvolvimentos atuais. Isso me
fornece a inteligência de que preciso para acompanhar o tópico
dinâmico com confiança ”.
-

Kenneth Shea
Analista da Bloomberg

INVESTIDORES
“Praticamente todos os investidores interessados com quem
conversei no ano passado receberam um portfólio, plano de
negócios, oportunidade apresentada ou outra chance de investir
em uma empresa de cannabis. As questões centrais mais
escrutinadas são: Como avaliar qualquer empresa e como descobrir
quaisquer riscos não óbvios que os investidores devem procurar em
seus próprios investimentos? ”
-

Mitch Baruchowitz
Sócio administrador da Merida Capital Perners

OPERADORES
“Nossa experiência inicial com pesquisa de mercado na indústria
de cannabis era análoga a dois alunos de graduação em um porão
de biblioteca universitária colocando alguns números juntos. A
qualidade do trabalho da New Frontier e a sofisticação e rigor
geral nos surpreendeu totalmente.”
-

Dustin Johnson
Sócio administrador da Adakai Holdings
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NOSSAS OFERTAS

CONQUER
THE

WILD

™

(CONQUISTAR O SELVAGEM)

DATA ONLINE E PORTAL
ANALÍTICO

O Painel de controle de negócios online da Equio,
fornece visão abrangente, acionável e em tempo
real para ficar à frente da indústria de cannabis
diariamente!

BIBLIOTECA DE
RELATÓRIOS

Os tópicos atuais da biblioteca de relatórios
incluem:
ü Investindo
ü Legislação
ü Mercados estaduais
ü Mercados internacionais
ü Legal
ü Financeiro
ü Médico
ü Consumidores de Cannabis
ü Tendências do setor
ü Perfil da Empresa e do País
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SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Serviços criados para contextualizar, informar propósitos, ativar dados, análises e inteligência do
setor.
Em um mercado global, cada pergunta é única e todas as respostas precisam de atenção
personalizada.
Planejamento
Estratégico

Priorização de
mercado

Criando o contexto para
recursos

Planejamento de
demanda

Gerenciamento de
Risco

Otimizar as táticas
de negócios em todo
o seu portfólio de
produtos

Priorizar e avaliar os
níveis de mercados
para o país e estado

Prepare seu business
case com dados e
análises objetivas e
com autoridade

Modelo de demanda
futura, cenários de
eventos e volatilidade
do mercado

Antecipar mudanças
demercado, responder
à volatilidade deste e
mitigar o risco

Revisão do Plano
Estratégico com
Feedback
Reportes
trimestrais no local
para a equipe de
gerenciamento
executivo

Priorização
de Mercados
Geográficos
Priorização
do Segmento
do cliente

Análise do
Ambiente
Operacional
Dimensão do
Mercado
Criando o
contexto

Analises de
benchmarking de
precos
Modelos preditivos
Analises de
inventario de
produto

Private & Confidential: Not to be disseminated without the expressed written consent of Frontier Financial Group, Inc.
© FRONTIER FINANCIAL GROUP, INC NEWFRONTIERDATA.COM

Análise de
cenário
Planejamento de
contingência
Avaliações de
Regulamentos
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A ÚNICA EMPRESA QUE PREVÊ ACURADAMENTE AS FLUTUAÇÕES DO MERCADO
Em 2018, New Frontier data previu com precisão cannabis da Califórnia Q1-Q3 receitas dentro de 0,3%.
Em 14 de novembro de 2018, a Califórnia lançou seus números de imposto sobre vendas, sugerindo que as
vendas de varejo de uso adulto totalizaram $1028343375 para Jan ' 18-Sept ' 18.
O modelo da New Frontier usado em nosso 2018 lançamento pós-eleitoral calculou as vendas de uso adulto da CA
para 2018 Q1-Q3 para $1025027854, uma diferença de. 32%.
Em abril de 2015, a New Frontier Data previu com precisão
a próxima Guerra de Preços no Colorado.
“À medida que o número de produtores cresce, esperamos
uma concorrência de preços mais intensa à medida que
cultivadores trabalham para conquistar participação de
mercado e se destacar em um campo cada vez mais
lotado.” – Pequenas modificações de preço impactam
significativamente as receitas do cultivador de maconha :
A demanda por modelos do Colorado sinaliza uma guerra
de preços.
“O preço da cannabis cai 8% , para US$ 1.886” por Paul Ausick,
24/7Wall St – 9 de julio de 2016

Em março de 2016, a New Frontier Data previu com precisão
que os ETFs seriam usados na cannabis.
“À medida que o mercado se estabilizar e mais liquidez for
injetada no mercado, haverá novas oportunidades para
construir instrumentos financeiros sofisticados que
permitam o hedge de preço e o gerenciamento de risco.” Relatório do Mercado de Marijuana Legal, 4ª Edição
“O primeiro fundo negociado em bolsa com foco em cannabis do
mundo” The Economist - 10 de abril de 2017.

A New Frontier Data está equipada de maneira única para prever tendências de
mercado e entender as flutuações complexas do mercado global.
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A AUTORIDADE GLOBAL
EN RELATÓRIOS E
INTELIGÊNCIA DA
CANNBIS
NewFrontierData.com
WASHINTON DC, DENVER CO, LONDON, BARCELONA,
BEJING
@NewFrontierData

Facebook.com/NewFrontierData

844 420 3882

NewFrontierData.com

YouTube.com/c/NewFrontierData

Info@NewFrontierData.com
Instagram.com/NewFrontierData
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