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Essa é uma sugestão de caminho para otimizar a utilização deste Casebook e acelerar o processo de aprendizado para que você atinja a 
proficiência em case interviews.

Guia de Estudos

É recomendável que antes de debruçar-se sobre os cases 
e guesstimates, você estude a seção Revisão de 
Indústrias. 
Essa prática irá lhe conferir melhorias em seu Business 
Sense, uma vez que ao fazer isso você terá contato com 
processos, números e atividades específicas para cada 
setor. 

Você provavelmente já sabe que entrevistas em consultorias 
possuem particularidades. Neste material preparamos uma 
apresentação de como elas se dão na prática. Isso é 
relevante porque os cases são resolvidos durante a 
entrevista, sendo eles parte do processo, o que implica em 
entender os pontos fundamentais a serem considerados. 

Os cases são problemas maiores e mais complexos que 
os guesstimates. Podem se diferenciar por indústria, 
conceitos financeiros, marketing, business e etc. Neste 
ponto é importante que você esteja familiarizado com as 
indústrias, com o formato de case interview e confortável 
em fazer cálculos rápidos durante a entrevista. Por essa 
razão é importante que tenha passado pelos pontos 1, 2 e 
3 antes de resolver os cases deste material. 

Após passar pelos pontos 1 e 2 é hora de começar a 
resolver os cases. Os guesstimates são problemas de 
estimativa, essencialmente quantitativos e que se valem 
muito do business sense aguçado do entrevistado. Como 
você vai descobrir, é necessário inferir uma série de 
números e processos para estruturar os problemas. Por 
isso os pontos 1 e 2 são importantes. 

1 -  Indústrias 2 -  Formato de Case Interview

4 -  Cases 3 -  Guesstimates
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● Fazer perguntas de clarificação
● Avaliar os dados cuidadosamente
● Criar conclusões baseadas em evidências
● Ser comunicativo
● Deixar claro o que você está pensando
● Ser você mesmo

Nesse tipo de case, o entrevistador tem um conjunto específico de perguntas que deseja que 
você responda. Mesmo que você comece com sua própria estrutura deslumbrante, o 
entrevistador pode desconsiderá-la enquanto o orienta por uma linha predeterminada de 
perguntas que ele tem em mente para você.

Nesse tipo, você é responsável por desenvolver a estrutura e, em seguida, conduzir seu 
entrevistador pela estrutura que criou. Provavelmente mais difícil, pois você constrói o 
caminho que deve trilhar, então sua estrutura inicial tem que estar correta.

Uma Case Interview é uma versão simplificada de um projeto de consultoria ou situação de negócio. O entrevistador quer avaliar como o 
candidato pensa e estrutura o problema designado a ele, além de sua solução final.

● Ser arrogante
● Ser grosseiro
● Chegar a conclusões aleatórias só para 

ter uma resposta
● Ser teimoso com a sua solução

Estruturação do 
Problema Raciocínio Lógico

Capacidade 
Analítica

Capacidade de 
tirar conclusões a 

partir de dados

Capacidade de 
sintetizar e 

comunicar suas 
conclusões

Criatividade para 
resolver o 
problema

Habilidades requeridas do candidato para uma Case Interview

Tipos de Entrevistas de 
Caso mais comuns em 

Processos Seletivos de 
Consultorias

Candidate Led

Interviewer Led

DO’s DONT’s

O que é uma Case Interview?

  8



Formato de uma Case Interview

Intro Fit Entrevista de Caso Q&A

Problema e Questões 
de Clarificação

3 - 5 mins

Framework

15 mins 20 - 30 mins 5 mins

Exposições e 
Análises

Brainstorming
Conclusão/
Próximos 

Passos

Problema: 
O problema é 
apresentado ao 
candidato.
Q. Clarificação: 
Para confirmar que 
entendeu a 
abordagem do 
problema, faz-se uso 
das questões de 
clarificação

Framework: 
Compreendido o 
problema, o candidato 
terá por volta de 2 
minutos para elaborar 
sua árvore de 
resolução que o guiará 
para a solução do 
problema.

Brainstorming: 
Nesta etapa, o 
entrevistador 
geralmente pergunta 
sobre seu 
brainstorming de 
ideias e alguns 
aspectos adicionais 
referentes ao 
problema.

Exposições e Análises: 
Forneça importantes 
ideias e passe por cada 
ideia levantada junto 
ao entrevistador, 
mostrando que 
entendeu o conteúdo 
do problema e 
identificou relevantes 
insights para a solução.

Conclusão: Recapitule 
brevemente sua resolução e 
apresente suas conclusões, 
de maneira estruturada e 
lógica, baseando sua 
recomendação em dados.
Próximos passos: Sugira os 
próximos passos de 
implementação e possíveis 
riscos provenientes de sua 
recomendação.

Formato de Case Interview
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Sua resposta deve ser imediata e você deve manter contato visual com o entrevistador. 
Algumas razões para entrar em consultoria: trabalhar com pessoas inteligentes e muito 
articuladas, curva acelerada de aprendizado, exposição a muitas indústrias, resolução de 
problemas complexos e possibilidade de tornar as organizações mais eficientes. 

O candidato deve ter um conhecimento aprofundado da cultura da empresa, da expertise e do 
estilo de trabalho. Vale entrar no website da empresa e pesquisar Missão, Visão e Valores; 
Projetos Sociais e de Inclusão/Diversidade; ler Insights produzidos; buscar funcionários pelo 
Linkedin e entrar em contato para entender melhor o ambiente de trabalho. Deve-se 
demonstrar quais experiências quer ganhar e como o candidato pode agregar para a empresa. 

Experiência: Entrevistado deve mostrar liderança e profissionalismo
Matriz STAR: Situação que você demonstrou a habilidade requerida, a Tarefa a ser 
desenvolvida, a Ação que você demonstrou e o Resultado das ações tomadas.
Matriz SWOT:  ter em mente suas próprias Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças 
contribui em apresentar de forma estruturada seus pontos positivos e negativos.

Fit Interview

Conte-me 
sobre você

Por que essa 
companhia?

Conte-me 
uma história 

em que 
você...

Por que 
consultoria?

Seu pitch deve incluir as respostas às seguintes questões: Onde você esteve? O que você fez? 
Quem impactou? Onde está agora? Quais são seus interesses futuros?
Todas as suas respostas devem incluir as suas habilidades e pontos importantes da sua 
carreira.  Você deve mostrar que você tem as competências que eles estão procurando. 

Fit Interview
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PRINCIPAIS TEMAS E 

FRAMEWORKS



Formato de uma Case Interview

Os seguintes temas* são os mais recorrentes em cases e estes estão ordenados de forma decrescente conforme frequência.

*Cases pro bono também são recorrentes, principalmente nas indústrias de Setor Público e Educação

Lucratividade:  Analisar potenciais quedas nos lucros e identificar formas de melhorar a lucratividade

Principais Temas

Entrada/Dimensionamento de Mercado: Analisar as oportunidades do cliente expandir e quantificar a viabilidade 
de mercado para novos produtos.

Crescimento: Identificar oportunidades para o cliente ampliar receita ou market share de forma otimizada

Aquisição ou Venda: Determinar se o cliente deve comprar outro negócio ou vender uma parcela da empresa.

Avaliação da indústria: Avaliar a saúde e atratividade de um setor específico para aconselhar um cliente a tomar 
decisões.
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Lucro

Receita

Custo

Custo/ 
Unidade

# Unidades 
vendidas

# Unidades 
vendidas

Receita/
Unidade

Custos 
fixos

Custos 
variáveis

Dicas de análise da receita:
● Segmente o número em seus componentes e compare com o histórico para 

descobrir de onde vem a mudança
● Isole o driver principal que está causando o problema
● Explore possíveis possíveis resoluções

Depois de saber matematicamente o que está causando o problema, é preciso 
entender o PORQUÊ do número ter diminuído no contexto do Mercado a qual a 
empresa se encontra. Para entender isso, uma opção seria usar o Business 
Situation Framework, começando sua análise pelo cliente.

Dicas de análise de custos:
● Segmente o custo em componentes lógicos
● Segmente os custos pela cadeia de valor

Exemplo de cadeia de valor:
Identifique os custos fixos em cada um dos seguintes:
Matérias prima →  Fábrica → Distribuição → Consumidores

Compare com histórico. Encontre o componente com problema.

Continue "aprofundando" encontrando o segmento do problema e detalhe 
esse segmento até isolar o que está matematicamente causando a maior 
parte do problema

Dicas gerais:
● Entre em cada ramo até isolar o problema
● Caso perceba que o problema não se encontra em um dos ramos abordados, de um passo para trás e trabalhe nos ramos restantes
● Quando # unidades vendidas diminuem, é interessante comparar os números da empresa com os competidores para determinar se é um problema de toda a 

indústria ou específico da empresa.

Ex. de segmentações:
● Por produto/linha de 

produtos
● Por canal de distribuição
● Por região
● Por tipo de cliente 

(novo/antigo, 
grande/pequeno)

● Por indústria vertical

Lucratividade (Profitability)
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Em cases de M&A, uma empresa deseja ampliar seu market share  via crescimento inorgânico, ou seja,  fundindo-se 
ou adquirindo uma nova empresa. É relevante ter em mente que o processo de negociação de M&A é dividido em oito 
etapas: Plano de Execução; Avaliação; Valuation; Tomada de Decisão; Negociação; Due Diligence; Viabilidade Jurídica e 
Conclusão. Na maioria das vezes, pede-se uma recomendação ao candidato se esta operação deveria ser feita ou não.

Fusões e Aquisições (M&A)

O foco da sinergia entre as empresas se 
dá no aumento de receita ou na redução 
de custos?

Tipo de negociação:
● Algum competidor realizou operação 

semelhante?
● Integração Vertical (uma empresa 

assume o controle dos fatores de 
produção) ou Integração Horizontal 
(interligar o sistema de produção 
entre as empresas)

● Entrada no mercado
● Diversificação
● Proteção de market share

● Receita e Custos
● CAPEX (quantidade de recursos 

financeiros alocados para a compra 
de bens de capital de uma 
determinada companhia)

● Taxas
● Custo da negociação
● Sinergias

○ Custo e Receita
○ Novo valor da empresa

      Novo Valor > Custo de Negociação

● A empresa já realizou aquisições?
● Análise de PMI (Plano de Integração 

Pós-Fusão - metodologia para 
integrar as empresas envolvidas na 
negociação)

● Análise da compatibilidade de cultura 
entre as empresas (importante para 
manter valor na negociação)

O que analisar?

Estratégia Análise de Riscos Economia / Negócios
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Utilizado para cases que pedem para avaliar, por exemplo, uma construção ou fechamento de fábrica, loja ou qualquer tipo de 
ativo que envolve um grande investimento e know how, ou adquirir um competidor, sem necessariamente precisar verificar o fit 
entre as empresas.

Capacity Change

● Determinar como está o crescimento do mercado
● Determinar o crescimento da companhia
● Identificar oportunidades de mercado

Demanda

Oferta

Custo de 
Expansão

● Identificar as ofertas do mercado
● Identificar os efeitos do aumento de oferta
● Identificar a produtividade e como a inovação tecnológica afeta os custos 

marginais  

● Entender os principais custos
● Identificar o tempo de Payback ou Break Even
● Identificar o custo de oportunidades

Leia atentamente os dados e 
gráficos a fim de não perder 
nenhuma informação 
importante

Verifique o real objetivo da 
empresa. 

Exemplos:

● Ampliar Market Share
● Aumentar visibilidade
● Pensamento em 

crescimento futuro

Dicas

  15



Business Situation Framework (3C&P)

Cases de novos negócios, lançamento de produto, entrada de mercado, estratégia de crescimento e avaliação de indústria

Business Situation Framework (3C&P)

Clientes

Produto

Companhia

Competição

Quem é o seu cliente?                        Identificar segmentos e comparar métricas
O que cada segmento de clientes quer?                        Identificar necessidades-chave
Quanto cada segmento está disposto a pagar?                        Determinar a elasticidade-preço
Preferência por canal de distribuição em cada segmento
Concentração de clientes e poder          Efeito “Wal-Mart”,  alto poder de barganha

Natureza do produto Identificar propriedades e benefícios
Commodities ou bens facilmente diferenciáveis                Ampliar diferenciação
Identificar bens complementares Podemos aproveitar o crescimento destes produtos?
Identificar produtos substitutos               Somos vulneráveis aos p. substitutos dos competidores?
Determinar ciclo de vida do produto Produtos novos versus produtos quase obsoletos

Capabilities e expertise 
Canais de distribuição utilizados
Estrutura de custos e situação financeira Custos fixos versus custos variáveis
Ativos intangíveis Marcas e lealdade à marca
Estrutura organizacional Conflito de interesses (funcionários versus clientes)

Concentração e estrutura competitiva Oligopólio, Monopólio, Concentração de Market Share
Comportamento competitivo Público-alvo, produto, precificação, distribuição, marca
Barreiras de entrada Devemos nos preocupar com novos entrantes?
Concentração de fornecedores Exemplo: Microsoft e Intel no mercado de computadores 
Ciclo de vida do setor; relação e boas práticas Eles estão fazendo algo que nós não estamos?   16



Business Situation Framework (3C&P)

É uma ferramenta criada por Michael Porter, nos anos 70, com o objetivo de avaliar e analisar o ambiente competitivo no qual a organização está 
inserida.

5 Forças de Porter

Forças 
de 

PorterRivalidade entre os concorrentes
Você precisa saber exatamente quem são seus 
concorrentes diretos, além de acompanhar suas 
estratégias e desenvolvimento.
A partir delas, descubra como se destacar no mercado em 
que vocês estão disputando. Analise as vantagens que 
eles têm, procure conhecer seu público-alvo, suas táticas e 
falhas.

Poder de barganha dos clientes
O poder de decisão do consumidor é muito forte, 
principalmente em relação ao preço e à qualidade 
oferecida pelo produto. É o momento que pensamos no 
poder que o cliente tem de exigir preços mais baixos ou 
produtos melhores. No final das contas, quem define o 
valor que o seu produto/serviço tem são seus 
consumidores. Portanto, quanto maior o nível de 
competição do mercado em que seu produto está 
inserido, maior será o controle dos próprios 
consumidores sobre suas vendas.

Poder de barganha dos fornecedores
Você precisa ter em mente qual é o impacto que seus fornecedores têm em 
relação ao seu produto e ao seu negócio. Um dos fatores pode ser a 
quantidade de fornecedores de uma empresa. Por exemplo, quanto mais 
fornecedores menor o poder de barganha, pois a empresa pode trocar 
facilmente para um fornecedor com um preço mais atrativo.

Ameaça de entrada de novos concorrentes
A ameaça de novos entrantes está relacionada com as 
barreiras de entrada desse mercado. Quanto maior o 
número de novos concorrentes, mais competição, o que 
torna mais difícil uma empresa se consolidar no 
mercado.
Fatores que costumam barrar novos entrantes em 
mercados são: marcas bem estabelecidas, alto valor de 
investimento inicial, patentes, contratos de 
exclusividade, entre outros.

Ameaça de produtos substitutos
Um produto/serviço atende a uma necessidade específica 
ou resolve algum problema. Mas, por mais inovador que 
seu produto seja, isso não significa que estará isento de 
concorrência.
Portanto, os novos produtos que trazem benefícios 
próximos ou exatamente iguais ao seu, ameaçam 
substituir a solução que a empresa em questão oferece.
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Business Situation Framework (3C&P)

Na década de 1950, importava-se muito com o aumento da demanda por produtos. Com base nesse cenário que Neil Borden cria a expressão mix de 
marketing. O mix de marketing era orientado para o produto e não para o consumidor e, assim, surgiu os 7 P’s, o qual incluía o consumidor na análise.
Os 7 P’s são as iniciais do composto de marketing que norteiam o planejamento estratégico de qualquer empresa ou negócio: Produto, Preço, Praça, 
Promoção, Pessoas, Percepção e Processos.

7P’s Marketing

Produtos são bens materiais (tangíveis), ou imateriais (intangíveis). Estes podem ser serviços, pessoas (atletas, políticos etc.), locais (cidades 
turísticas), organizações (Unicef, igrejas) ou ideias, em que visa-se a satisfação de um desejo ou necessidade por parte dos clientes.

É importante a descrição de detalhes táticos referentes ao produto. Os principais elementos a serem considerados são:
• Histórico do produto – no caso de um produto já existente, deve-se fazer um breve histórico dele. Quando se tratar de um produto novo, deve-se 
explicar as razões de sua criação e de seu desenvolvimento.
• Ciclo de vida e estratégia de marketing – em que fase do ciclo de vida está o produto (introdução, crescimento, maturidade ou declínio) e quais 
são as estratégias de marketing aplicadas ao produto considerando o seu atual estágio do ciclo de vida.
• Benefícios – produto básico; produto real; produto ampliado; o que leva o consumidor a comprar o produto; quais as necessidades e desejos do 
consumidor que o produto irá satisfazer.
• Marca – devem-se apresentar as marcas escolhidas para o produto, observando se essas marcas são individuais ou marcas guarda-chuva.
• Qualidade – análise do nível de qualidade do produto oferecido (desempenho operacional em relação à concorrência)
• Serviços associados ao produto – garantias, treinamento dos vendedores.

Produto
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Business Situation Framework (3C&P)7P’s Marketing

O P de preço é um elemento muito 
complexo e extremamente sensível: 
afeta diretamente a receita e o lucro. 
Esse elemento do mix de marketing 
inclui muitas variáveis, que vão desde os 
custos do produto até o preço para o 
consumidor, passando por descontos e 
valores de venda para os canais.

É necessário estabelecer o objetivo 
definido para a determinação do nível de 
preço escolhido (baixo, médio, alto, luxo) 
para os produtos, além de visualizar o 
preço da concorrência e avaliar se estão 
compatíveis com o mercado. É 
importante ainda fazer análise das 
condições de pagamento aplicadas, 
mais uma vez utilizando a concorrência 
para comparação e análise de 
viabilidade.

Preço
É um conjunto de elementos que visa 
tornar o produto disponível para o 
consumidor onde e quando ele o desejar. 

Isso inclui elementos como os canais de 
distribuição, logística de mercado e 
algumas variáveis que integram esses 
elementos.
• Canais de distribuição – 
intermediários; pontos para 
comercialização dos produtos.
• Relacionamento com os canais – 
estratégia pull e/ou estratégia push; 
orçamento.
• Logística de mercado – coordenação 
das atividades de fornecedores, 
compradores, fabricantes, profissionais 
de marketing, participantes de canal e 
consumidores (devem-se pensar nos 
estoques, transporte e armazenagem).

Praça
A promoção pode ser entendida como 
um conjunto de esforços para tornar o 
produto ou serviço que se quer vender 
percebido pelo cliente e transmitir o 
posicionamento desejado.

O que se pretende é desenvolver uma 
comunicação a fim de levar o 
consumidor a realmente adquirir o 
produto.

Deve-se analisar o público-alvo da 
empresa e avaliar se os esforços feitos 
são capazes de atingir esse público, 
visualizando a mídia escolhida bem 
como as ferramentas de promoção de 
vendas utilizadas. Além disso, deve-se 
listar todas as ações de comunicação da 
empresa comentando-as quanto a sua 
eficácia e qualidade (layout, cores, 
atratividade, visibilidade, etc).

Promoção
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Business Situation Framework (3C&P)7P’s Marketing

São os funcionários que interagem com 
o cliente. Estes podem ser denominados 
como pessoal de contato ou provedores 
de serviços. O pessoal de contato são 
pessoas com quem o cliente tem 
aproximação breve, como 
recepcionistas, garçons e atendentes de 
estacionamento. Já os provedores de 
serviço são os provedores principais do 
serviço final, como dentistas, médicos 
ou professores.

Funcionários mau humorados podem 
afetar tanto clientes - contato direto -, 
quanto outros funcionários. Por outro 
lado, um funcionário brilhante e 
altamente motivado pode criar uma 
experiência de serviço mais agradável 
para todos que entram em contato com 
ele.
 
É importante conhecer as pessoas que 
entram em contato com os clientes, pois 
estas também são responsáveis por 
transmitir a imagem da empresa.

Pessoas
Por causa da intangibilidade dos 
serviços, é difícil para os clientes 
avaliarem objetivamente a sua 
qualidade, principalmente durante o 
período de negociação, quando os 
clientes, muitas vezes, ainda estão 
formando a sua opinião sobre a 
empresa. Por isso, frequentemente eles 
dependem da evidência tangível que 
cerca o serviço para ajudá-los a fazer 
avaliações.

A evidência física de uma empresa inclui 
elementos que compõe o exterior do 
estabelecimento: design exterior, 
sinalização, paisagismo e ambiente 
circundante; interior do estabelecimento: 
design de interior, equipamentos usados 
para servir o cliente diretamente ou para 
gerenciar a empresa, layout, qualidade e 
temperatura do ar; outros elementos 
tangíveis que fazem parte das 
evidências físicas da empresa: cartões 
de visita, itens de papelaria, aparência 
dos funcionários, uniformes e folhetos.

Percepção
Em serviços de pouco contato, o cliente 
não está diretamente envolvido no 
processo de produção, portanto o 
produto é definido por menos atributos.

É importante que o cliente sinta-se 
próximo da empresa. Para isso, deve-se 
descrever todo o fluxo de atividades que 
produzem o serviço: o acompanhamento 
do cliente em seus primeiros contatos 
com a empresa – detalhando todos os 
procedimentos necessários para a 
negociação – o envolvimento do mesmo 
durante todo o processo de elaboração 
do serviço, e finalizar relatando como é 
feito o relacionamento de pós-venda 
e/ou execução do serviço.

Processos
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Business Situation Framework (3C&P)

É uma técnica de análise de situação formada por 5 tópicos de negócios com iniciais C: Companhia, Clientes, Concorrentes, Colaboradores e Clima. 

5 C’s de Marketing

5 C's
de

Marketing
Colaboradores: Colaboradores/stakeholders são aqueles 
que compartilham interesses no crescimento da empresa, 
então, se a organização tem lucro, eles recebem uma parte 
dele, como fornecedores, marqueteiros, contadores e 
consultores. É preciso deixar claro para eles o valor central 
da sua empresa para e como eles podem beneficiar a 
companhai com sua ações. 

Clientes: É necessário acompanhar sua equipe e 
atender às suas necessidades de trabalho, bem como 
as necessidades dos clientes. Determine quais são os 
requisitos dos clientes e como satisfaze-los. A pesquisa 
pode ser feita para segmentos de mercado, frequência 
de compras, número de compras, canal de varejo e 
necessidades do cliente, dependendo das tendências 
ao longo do tempo.  

Companhia É crucial entender seu negócio inteiramente e não apenas a maneira 
de vender seu produto. A questão principal é identificar a vantagem competitiva 
sustentável que pertence ao nicho de mercado que sua empresa está inserida. 
Isso inclui capital, economias de escala, desenvolvimento tecnológico, 
experiência em negócios e assim por diante. 

Clima: A análise do clima é geralmente mencionada 
como análise PEST, dividida em quatro áreas. 

Análise política: perspectiva e estrutura histórica 
úteis para avaliar forças e fraquezas; 
Análise social: visa compreender a dinâmica das 
relações sociais, visando uma gestão social eficaz; 
Análise econômica: fatores econômicos indicam a 
condição de mercado, tais como taxas de juros, 
crescimento econômico, taxa de câmbio e inflação; 
Fatores tecnológicos: novas tecnologias criam 
grande curva de aprendizado para negócios iniciais.

Competidores: É preciso usar da criatividade na 
apresentação do produto e na força de vendas. Comece a 
identificar seus concorrentes atuais e futuros. Quais são os 
pontos fortes e fracos de seus concorrentes? Quais serão 
suas estratégias para competir com eles e ganhar domínio 
do mercado? Analise sua indústria e nicho e tente 
apresentar um produto ou serviço exclusivo. 
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Business Situation Framework (3C&P)

A Growth Share Matrix foi criada em 1968 pelo fundador do BCG, Bruce Henderson. Tal matriz foi publicada em um dos ensaios curtos e provocativos 
do BCG, chamado Perspectives. No auge de seu sucesso, a Growth Share Matrix  foi usada por cerca de metade de todas as empresas da Fortune 500; 
hoje, ainda é central nos ensinamentos das escolas de negócios sobre estratégia. A Matriz BCG consiste em uma estrutura de gerenciamento de 
portfólio que ajuda as empresas a decidirem como priorizar seus diferentes negócios. É uma tabela, dividida em quatro quadrantes, cada um com seu 
próprio símbolo único que representa um certo grau de lucratividade: pontos de interrogação, estrelas, pets (geralmente representados por um 
cachorro - no Brasil usa-se abacaxi - ) e vacas leiteiras. Ao atribuir cada negócio a uma dessas quatro categorias, os executivos poderiam decidir onde 
concentrar seus recursos e capital para gerar o máximo valor, bem como onde cortar suas perdas.

Matriz BCG

Question Mark

Pet

Star

Cash Cow

Alto Baixo

Ba
ix

o
A

lto

MARKET SHARE

CR
ES

CI
M

EN
TO

Alto Baixo

Ba
ix

o
A

lto

As empresas devem 
liquidar, alienar ou 
reposicionar esses 

Pets.

As empresas devem 
investir muito nessas 
Stars, pois elas têm 

alto potencial futuro.

As empresas devem 
investir ou descartar 

esses Question Marks, 
dependendo de suas 

chances de se 
tornarem “stars”.

As empresas devem 
ordenhar essas Cash 
Cows e reinvestir o 

dinheiro.

MARKET SHARE

CR
ES

CI
M

EN
TO

*As flechas representam o Ciclo de Vida do Produto: Introdução → Crescimento → Maturidade → Declínio

*
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REVISÃO DE 

INDÚSTRIAS



Anvisa: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil. 
Medicamentos genéricos: é um medicamento com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem e com a 
mesma indicação que o medicamento de referência, mas vendido a um preço menor. 
Indústria farmacêutica versus biotecnologia: a primeira utiliza moléculas não biológicas para produzir medicamentos, 
enquanto a indústria de biotecnologia produz compostos a partir de células modificadas para esse fim.  

Inteligência artificial e tecnologia digital:permite a criação de uma relação personalizada, que integra a esfera social e de 
cuidados com a saúde para o consumidor. 
Medicamentos genéricos: esse segmento cresce acima do mercado farmacêutico. A participação da venda de genéricos no 
varejo equivale a cerca de ⅓ do mercado total. 
Dispositivos médicos vestíveis: Permite que os pacientes monitorem a saúde sem necessidade de ir ao médico, além de 
ajudar pacientes a serem mais ativos e saudáveis. 
Terapia gênica: tratamento em crescimento atualmente, o qual  insere genes em uma célula de um indivíduo para o 
tratamento de uma doença, principalmente, hereditária. 

Saúde

Ideias-chave: 
● Aumento do diagnóstico precoce de doenças, tecnologias mais avançadas e eficazes
● A maioria das principais causas de morte estão relacionadas a estilos de vida não-saudáveis
● Contratação de planos de saúde privados é um dos benefícios mais valorizados por funcionários de empresas
● Aumento da longevidade da população

Considerações Importantes:
● Regulamentação - Aprovação da Anvisa e Patentes                                     
● Competição/ Canibalização
● Capacidade de Fabricação
● Eficácia do medicamento

Cálculos Importantes

Market Sizing

Top-Down: População Total >>> 
Quantidades com a  doença >>> 
Quantidade Diagnosticada >>> 
Market Share  do medicamento >>> 
Número de doses no tempo x Preço 
da dose = Tamanho de Mercado em 
um período

Drivers de custos

● Pesquisa e Desenvolvimento
● Patentes
● Regulamentação
● Manutenção de fábricas e 

equipamentos
● Salários

Drivers de receita

● Planos de saúde privados
● Venda de medicamentos
● Tratamentos privados de 

doenças 
● Venda de dispositivos de 

tecnologia para a saúde
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Terminologias



Upstream: Exploração e produção- busca, perfuração e produção de petróleo bruto e gás natural.
Midstream: Processamento, armazenagem, marketing e logística no setor de óleo e gás
Downstream: Refinarias, petroquímicas, distribuidoras e pontos de venda de óleo e gás
Onshore: exploração de petróleo em terra
Offshore: exploração de petróleo no mar (plataformas).
OPEP: Organização dos Países Exportadores de Petróleo - Cartel de 14 países que coordena as políticas deste mercado

Energia limpa e renovável: Energia eólica, solar e de biomassa estão cada vez mais presentes e tendem a substituir o uso de 
combustíveis fósseis em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Há projeções de que até 2050, 80% da demanda 
mundial será suprida por fontes de energia renovável.
Empresas petrolíferas estatais: Saudi Aramco e Petrobras dispõe de enormes reservas de petróleo, mas não podem 
explorá-las tão eficientemente quanto empresas privadas.
Cisão da transmissão e distribuição: desde 1990, há desregulamentação do sistema de transmissão; nova eletricidade de 
atacado presente em várias  regiões do país. Com mercados "desregulamentados", a geração, transmissão e distribuição 
serão realizadas por empresas distintas. Porém, monopólios “naturais” ainda existem.

Energia

Ideias-chave: 
● Produção e comercialização
● Extração de combustível, fabricação, refino, distribuição

Considerações Importantes:
● Custos de distribuição e transporte
● Custos de armazenagem
● Custos de produção: Mão de obra + Matéria-prima; 
● Investimento inicial alto 
● Depreciação e Impostos

Cálculos Importantes 

ROI

   Lucro __
Investimento

Break Even

   Custos Fixos _
Margem de Contribuição

Drivers de receita
● Preços do petróleo, gás e 

produtos refinados; 
● Preços da eletricidade

Drivers de custo
● Upstream: 

exploração/produção
● Midstream: 

transporte/armazenagem
● Downstream: refino e 

marketing
● Variações na demanda de 

eletricidade; 
● Custos de combustível
● Regulamentação 
● Custos de operação e 

distribuição
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Terminologias



Logística: processo de planejamento e execução do eficiente transporte e armazenamento de mercadorias.
Taxa de ocupação: razão entre o que está sendo ocupado/usado e o total disponível a ocupar.

Companhia aérea
Fusões entre Companhias: nos últimos anos, tem sido frequente a fusão entre Cias. Aéreas por conta de declaração de 
falência vinda de uma das partes envolvidas.
Aumento na quantidade de rotas e barateamento das passagens: os preços das passagens estão caindo, impulsionados pelo 
aumento de rotas feitas pelas companhias.
Eficiência nos combustíveis: as companhias estão investindo em renovar suas frotas de modo a otimizar os custos com 
combustíveis, principal custo para as empresas.
Automobilística
Combustíveis alternativos: há alguns anos que se investe em novos combustíveis capazes de reduzir o consumo e também, a 
emissão de poluentes na atmosfera.
Carros autônomos: são carros que não precisam de controle humano para serem guiados. 

Transporte

Ideias-chave: 
● Projeto, desenvolvimento, fabricação, publicidade e a venda de automóveis 
● Companhias aéreas oferecem serviços aéreos para pessoas e transporte de mercadorias
● Rotas cada vez mais inteligentes, colaborativas e integradas
● Transição crescente para o ambiente online nas indústrias e produtos finais do setor

Considerações Importantes:
● Integração cada vez mais presente da tecnologia nos transportes térreos e aeronáuticos
● Investimentos em veículos híbridos de modo a amenizar a emissão de poluentes no meio ambiente

Cálculos Importantes 

Taxa de Ocupação
  Assentos usados _

Total de assentos

 Economia potencial equipamentos
[(NC*P) - (NE*P)] -  [(CA*P) - (EA*P)]

Legenda
P = Preço
NC = Nova Capacidade
CA = Capacidade Antiga
NE = Nova Eficiência
EA = Eficiência Antiga

Drivers de receita
● Venda de automóveis, 

motocicletas, etc;
● Passagens aéreas e 

rodoviárias.

Drivers de custo
● Infraestrutura;
●  Salários;
● Marketing e publicidade;
● Automação;
● Combustíveis.
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Terminologias



JIT (Estoque Just-in-Time): Materiais produzidos e entregues conforme o necessário para minimizar o estoque de matéria 
prima
Commodity: Produtos de origem primária, com alto nível de comercialização, pouca industrialização, sem diferenciação de 
marca, produzidos em larga escala, podem ser estocados sem perder qualidade e tem os preços definidos através de oferta e 
procura
Gargalo: Recurso ou Equipamento mais sobrecarregado em um processo, que limita a capacidade de produção
Outsourcing: Processo que envolve a contratação de terceiros para a realização de uma tarefa ou serviço, normalmente feito 
com objetivo de minimizar custos ou devido a falta de expertise; terceirização.

D2C (Direto ao consumidor): negócios e transações feitas entre indústria, franqueados, importadores e distribuidores e o 
consumidor final, sem intermediários dentro de sua cadeia, visando aumentar o lucro.
Data Driven Analytics: Algoritmos e Análises usados para melhorar o projeto do produto, além otimizar a produção e a 
previsão de demanda.
Guerra Comercial: Conflito econômico entre países resultante de um protecionismo extremo, com a elevação de barreiras 
comerciais entre estes mercados.
Sistemas Alimentares Sustentáveis: A Agricultura Vertical tem sido uma tendência crescente no meio urbano para minimizar 
Pegadas Ecológicas e levar a produção para as principais cidades.

Indústria e Mercado Agro

Ideias-chave: 
● Transformação de matéria prima, substâncias e componentes em novos produtos.
● Utilização de commodities.

Considerações Importantes:
● Produção e gargalos
● Tipo de  commodity
● Relação com os fornecedores;

Cálculos Importantes

Economia Potencial
[(TGEA*TA) + (CMP*QA) + DA)]

-     
[(TGEN*TN) + (CMP*QN) + DN)]

Legenda
TGEA = Tempo Gasto Equip. Antigo
TGEN = Tempo Gasto Equip. Novo
TA = Trabalho Antigo
TN = Trabalho Novo
CMP = Custo da Matéria-prima
QA = Quantidade Antiga
QN = Quantidade Nova
DA = Depreciação Antiga
DN = Depreciação Nova

Drivers de receita
● P&D
● Patentes
● Regulamentação
● Manutenção de fábricas e 

equipamentos
● Salários

Drivers de custos
● Custo da Matéria Prima;
● Salários;
● Limitações/Gargalos;
● Depreciação;
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Terminologias



M&A - Fusões e Aquisições: quando a empresa amplia seu market share por meio de crescimento inorgânico, seja ao 
juntar-se a demais empresas (fusão) ou adquirindo outros players  de mercado (aquisição).
Private Equity: Fundos que adquirem empresas de capital fechado, e buscam melhorar a operação, com a esperança de obter 
lucro através do crescimento orgânico  e da venda posterior da companhia.
Jornada do cartão de crédito: Emissor (banco) fornece o cartão de uma bandeira para o usuário que utiliza em uma 
credenciadora (máquina de cartão). A credenciadora valida as informações com a bandeira, que valida com o emissor, 
aprovando a transação. 

Bancos digitais: Instituições financeiras que unem serviços financeiros a tecnologia (fintech). Menos burocracia e oferecem 
serviços com diminuição de tarifas.
PIX: Meio de pagamento eletrônico lançado pelo Banco Central do Brasil, em que ao possibilitar  transferências e 
pagamentos instantâneos, reduz o custo das operações financeiras.
Grandes Bancos: Com a forte concorrência das fintechs, os grandes bancos vem tentando diminuir as tarifas, e melhorar o 
mix de produtos e estratégia de marketing.

Serviços Financeiros

Ideias-chave: 
● Spread entre os juros pagos para depositários e o juros recebidos por empréstimos
● Grandes bancos possuem grande parte do Market Share
● Entrada de novos players (fintechs)

Considerações Importantes:
● Spread bancário
● Taxas e tarifas financeiras aplicadas
● Retorno dos investimentos que o próprio banco realiza

Cálculos Importantes

VPL 

PV =      FV n _
           (1+i)^n

Payback
 

 Investimento
Fluxo de Caixa

ROI 

_ Lucro_
Investimento

Drivers de receita

● Operações de créditos;
● Taxas;
● Risco Proprietário;

Drivers de custos

● Administrativos;
● Custo de captação;
● Agências;
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Digital (Serviços Online, como Streaming)
Linear (Serviços tradicionais, como TV a cabo)
Medição de Audiência (Exemplo: IBOPE)
Box-Office: A receita total gerada por filmes mostrados em cinemas

Cord Cutting: Mudança no comportamento de telespectadores que optam por “cortar” serviços de televisão a cabo em 
detrimento de serviços de Streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney +, Globoplay, etc)
Ad-model Shift: Com o uso recorrente de Ad-Blockers, as agências de Marketing estão usando Inteligência Artificial e Big Data 
com objetivo de criarem propagandas personalizadas para aumentar o engajamento do usuário
Realidade Aumentada e Realidade Virtual
Streaming de Música: O mercado em que se encontram Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube Music praticamente eliminou 
as mídias físicas, e são muitas vezes priorizadas por artistas para o lançamento de novos álbuns e músicas
Gaming e E-Sports: A indústria dos videogames vem sendo uma das com maior crescimento em entretenimento, 
principalmente devido aos jogos de celular e a Streaming de jogos em plataformas como o Twitch.tv

Mídia e Entretenimento

Ideias-chave: 
● Geração e a distribuição de conteúdo de Impressão, Áudio e Vídeo
● Mercado é muito competitivo, com poucos players dominantes

Considerações Importantes:
● Crescimento das plataformas digitais
● Produtos e modelos de negócios para atingir cada consumidor individualmente

Cálculos Importantes

Lucratividade 

Receita - Lucro

(Preço*Quantidade)
-

(Custos Variáveis*Quantidade)
-

(Custos Fixos)

Drivers de receita
● Publicidade;
● Vendas de Ticket;
● Licenciamentos;

Drivers de custos
● Salários
● Comissões
● Locações
● Publicidade
● Criação de conteúdo
● Equipamentos
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Escalabilidade: Uma empresa  que consegue expandir (muito) o seu número de clientes, usuários e/ou faturamento de forma 
acelerada, sem precisar aumentar seus custos na mesma proporção é tida como um negócio escalável. 
Cadeia de Valor: A cadeia de valor representa todas as atividades desempenhadas por uma organização entre as relações 
com os fornecedores,  ciclos de produção, venda e finalmente a entrega para o consumidor final.
Comércio eletrônico: E-commerce é o canal de vendas do segmento que mais cresce. Os maiores players de mercado estão 
buscando um posicionamento vantajoso pois entendem que o crescimento nessa modalidade de vendas é o que tem maior 
potencial de entregar resultados nos próximos anos. 

E-commerce: No mundo, empresas como a Amazon estão cada vez mais se apropriando de clientes e produtos antes 
exclusivos dos varejistas. Essa é a razão pela qual as empresas do segmento estão buscando estratégias defensivas. Uma 
delas é atuar em marketplaces. 
Margens de lucro: as empresas de varejo, qualquer que seja ele, operam com margens baixas - normalmente menores que 
10%, já que os produtos oferecidos são “comoditizados”. 
O mercado de U$ 1 trilhão: Os mercado indiano e asiático, junto do Oriente Médio e norte da África, são disputados pelas 
maiores empresas do mundo. Dominar esses mercados vai determinar os líderes do fim do século XXI.  

Varejo

Ideias-chave: 
● Empresas revendedoras de produtos;
● Mercado pulverizado;
● Uso de Big Data para melhorar o alcance do público;

Considerações Importantes:
● Crescimento das plataformas multicanais e e-commerce;
● Atacado x Varejo: no atacado os produtos são vendidos em grande quantidade;

Cadeia de valor genérica em Varejo

1. Fornecedor
a. Compra em grande volume
b. Alto poder de barganha sobre 

fornecedores
2. Varejista

a. Logística interna
b. Inteligência de mercado

3. Cliente Final
a. Canais de venda
b. Logística de entrega

Drivers de receita
● Volume de vendas 
● Preço médio 
● Portfólio de produtos e 

clientes

Drivers de custos
● Logística e transporte 
● Aluguel e utilities 
● Pessoas 
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Terminologias



Operadora: uma empresa autorizada por agências reguladoras a operar um sistema de serviço de 
telecomunicações
OEM: Fabricante de equipamento original - uma empresa cujos produtos são usados como componentes no 
produto de outra empresa que vende os produtos acabados aos usuários
LAN: Rede de área local: rede de dados administrada e de propriedade local que funciona principalmente por 
meio de cabos 
Fibra ótica: conectividade de transmissão por meio de fios de vidro que são 100 vezes mais rápidos do que os 
fios de cobre tradicionais para conexões de telefone celular e internet.

Rede 5G: Nova geração de conectividade de internet móvel com velocidades mais rápidas, conexões mais 
confiáveis e capacidade de largura de banda 100x maior do que 4G.
IoT e Smart Cities: A Internet of Things consiste em uma rede de dispositivos conectados, capazes de se 
comunicar entre si, e que podem ser controlados e monitorados remotamente. As cidades inteligentes levam a 
IoT um passo adiante, criando uma rede interconectada que os residentes podem acessar online, geralmente por 
meio de um aplicativo móvel.
Artificial Intelligence (AI) : É possível o uso de Machine Learning e dados para prever tendências futuras no ramo 
da telecomunicação, como também aplicar essa tecnologia em assistentes virtuais para atender seus clientes.

Telecomunicações

Ideias-chave: 
● Mudança de serviços baseados em telefone para serviços baseados em internet para mobiles
● Pacote de serviços

Considerações Importantes:
●  A desregulamentação possibilitou o surgimento de novas empresas 
● Os principais gargalos para se abrir uma empresa de telecomunicações são o alto capital, habilidades 

operacionais escassas e falta de experiência de gestão

Custo de aquisição do 
consumidor

  Custo de Marketing _
Novos consumidores

Drivers de receita

● Chamadas de voz;
● Planos(individual e 

familiar);
● Internet;
● Pacotes(pré e pós pago).

Drivers de custos

● Infraestrutura;
● Salários;
● Marketing e publicidade.
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DevOps: conjunto de práticas para integração entre as equipes de desenvolvimento de softwares, operações 
(infraestrutura ou sysadmin) e de apoio envolvidas (como controle de qualidade) e a adoção de processos 
automatizados para produção rápida e segura de aplicações e serviços.
Cloud Computing: tecnologia que permite o uso remoto de recursos da computação por meio da conectividade 
da Internet.
Blockchain: sistema que permite rastrear o envio e recebimento de alguns tipos de informação pela internet. São 
pedaços de código gerados online que carregam informações conectadas.

Realidade Virtual: ambiente virtual no qual o usuário pode se inserir como se estivesse mesmo ali, mas tudo não 
passa de um sistema computacional. A tecnologia induz efeitos visuais e sonoros, permitindo total imersão no 
ambiente simulado virtualmente. O usuário pode interagir com o  que vê ao seu redor, dependendo das 
possibilidades do sistema utilizado.
Biometria: estudo estático das características físicas e comportamentais dos seres vivos. Esse termo é utilizado 
também como maneira de identificar unicamente um indivíduo por meio de suas características físicas ou 
comportamentais.
Automação Robótica de Processos (RPA): RPA é aplicação de tecnologia, regida pela lógica de negócios e 
insumos estruturados, visando automatizar os processos de negócios. Usando ferramentas de RPA, uma 
empresa pode configurar um software, ou um “robô”, para capturar e interpretar aplicativos para processar uma 
transação, manipular dados, disparar respostas e se comunicar com outros sistemas digitais.

Tecnologia da informação
Ideias-chave: 

● Estudo, projeto, desenvolvimento, implementação, suporte ou gerenciamento de sistemas de 
informação baseados em computador

● Demanda por integração leva à demanda por automação
Considerações Importantes:

● Futuro promissor e com grande ascensão
● Aplicativos de software e hardware de computador

Tempo médio entre falhas

  Tempo total da máquina operando _
Número de falhas ocorridas

Drivers de receita

● Softwares (licenças);
● Serviços de 

Telecomunicação;
● Segurança da 

Informação;

Drivers de custos

● Infraestrutura e 
Plataformas;

● Software e Hardware;
● Serviços de 

Telecomunicação.
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CAPEX: é a sigla da expressão inglesa Capital Expenditure, que consiste nas despesas de capital e/ou 
investimento em bens de capital e que define o montante que será despendido na aquisição de tais bens.
Taxa de desemprego: é a porcentagem da força de trabalho que está desempregada. 
Recessão econômica: termo macroeconômico que se refere a uma queda significativa na atividade econômica.

Mudança para um governo antecipatório: Governos têm tomado uma postura antecipatória em relação a 
políticas públicas, identificando problemas com antecedência e tomando medidas preventivas. 
Colaboração governamental: Em nível global, há diversas práticas inovativas realizadas pelos governos em 
conjunto, buscando a missão de servir os cidadãos. Quanto mais integrados os governos, maior eficiência.
Foco no cidadão: Para criar uma melhor experiência ao cidadão, as agências públicas têm adotado um design 
voltado ao ser humano, com uma abordagem que torna a experiência do usuário fundamental.
Poder da inteligência artificial no governo: As agências estão usando principalmente IA para livrar funcionários 
do governo de tarefas mecânicas, de forma que estes se concentrem na execução de tarefas mais complexas.
Tudo inteligente (de Smart City a Smart Campus ):Um campus universitário e uma base militar são mini-cidades. 
Portanto, é uma progressão natural para essas comunidades, adotar uma abordagem de cidades inteligentes a 
fim de criar um ambiente conectado digitalmente.

Setor Público

Ideias-chave: 
● Economia composta por todos os níveis de governo
● Empresas controladas pelo poder público

Considerações Importantes:
● Reformas com intuito de melhorar a economia
● Dívida Pública
● Fatores socioeconômicos

VPL (Fluxo de Caixa Descontado)

 [ FCD ]_  -  Investimento Inicial
        [ R -G ]

Legenda

FCD = Fluxo de Caixa Descontado
R = Taxa de Desconto
G = Taxa de Crescimento

Drivers de receita

● Arrecadação tributária
● Emissão de títulos públicos
● Senhoriagem (emissão de 

moeda)
● Receita das empresas 

estatais
● Alienação de bens

Drivers de custos

● Pessoal e Encargos Sociais 
● Juros e Encargos da Dívida
● Investimentos/Inversão 

Financeira
● Amortização da Dívida 

Pública

 

Principais Tendências

Terminologias
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EAD: Cursos feitos exclusivamente online, sem estrutura presencial
Premium: São os cursos ou universidades que exigem investimento alto, como medicina e universidades privadas de Elite; 
Evasão Escolar: É um índice que avalia quantas pessoas completam o ciclo escolar dado um número inicia; 

Ensino Básico  Privado: É o maior market size dentro do segmento de educação no Brasil, que conta com aproximadamente 
50 MM de alunos nesse segmento. Desses, aproximadamente 25% é usuário de redes de ensino privado no Brasil. 
Ensino Básico Público: É o maior retrato da desigualdade no Brasil. O ensino básico compreende todas as etapas entre os 
anos de creche e o fim do ensino médio. O Brasil é bem sucedido em universalizar o acesso às escolas básicas, em particular 
o fundamental 1 e 2. O Investimento brasileiro em educação também é relativamente alto, cerca de 5% do PIB. 
Ensino Superior Privado: Possui dois públicos completamente distintos, Premium e Comum. O segmento premium 
compreende todos os cursos e universidades de ticket médio alto, normalmente acima de R$2000,00. São escolas tais como 
Insper, PUC, Ibmec, FGV e Mackenzie. Dentro do segmento Comum, é esperada uma migração acelerada para a modalidade 
EAD, que apresenta margens melhores que os cursos presenciais. Os maiores players existentes são a Yduqs, antiga Estácio, 
e Cogna, antiga Kroton, que também atua no ensino básico. 
Ensino Superior Público: Os indicadores socioeconômicos dos principais cursos das melhores universidades do país, como 
Unicamp, Unesp, USP, Federais e outras mostra que os principais beneficiados são as classes sociais mais privilegiadas, que 
foram assistidos por investimentos elevados durante a educação básica. O custo de um aluno em uma universidade pública 
é de aproximadamente 30 mil reais por ano. 

Educação

Ideias-chave: 
● Indicador de desigualdade social mais relevante para o país
● Instituições públicas e privadas

Considerações Importantes:
● Mercado atrativo
● Sistema brasileiro possui educação gratuita em todos os níveis

Informações Relevantes

Ticket médio universitário mensal 
● EAD: R$ 300,00
● Semi Presencial: R$ 450,00
● Presencial: R$ 600,00
● Premium: > R$ 2000,00
● Medicina: > R$ 8000,00

Número de Matrículas
● Fundamental 1: 21 MM
● Fundamental 2: 17 MM
● Ensino Médio: 11 MM 
● Superior Privado: 6,3 MM 
● Superior Público: 1,7 MM

 Drivers de receita
● Nº de matrículas;
● Fidelização do cliente;;

Driver de custos
● Pessoas;
● Utilities;
● Legais e Judiciais;
● Inadimplência; 

 

Principais Tendências

Terminologias
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OVERVIEW DE 

CONSULTORIAS



Principais Áreas

● Boutique
○ Apenas um escritório
○ Equipe enxuta

● Firmas de nível nacional e 
regional

○ Alguns escritórios no mesmo 
país ou até alguns países 
vizinhos

○ Centenas de consultores
● Firmas internacionais

○ Presença em dezenas de 
países

○ Centenas de equipes com  
milhares de consultores

Tamanhos

● Estratégia
● Processo/gestão
● Auditoria
● Nicho

○ TI
○ RH
○ Marketing
○ Econômica

           Áreas de Atuação

Consultoria é uma atividade profissional de diagnóstico e formulação de soluções para um assunto ou especialidade. No mercado de trabalho, existem 
diversas áreas de atuação de empresas de consultoria, onde uma mesma empresa pode ser especializada em uma ou mais áreas.

Consultoria de 
Gestão

Realizam projetos 
relacionados  ao 
setor operacional, 
com o objetivo de 
torná-lo mais 
eficiente e funcional. 
No geral, empresas 
de consultoria de 
gestão, costumam 
além de propor a 
solução, implantá-la.

Consultoria 
Estratégica

Geralmente lidam 
com a direção das 
empresas como 
CEOs e board de 
diretores, com o 
objetivo de resolver 
problemas 
estratégicos de longo 
prazo. 

Tipos de Consultoria
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A McKinsey fundou em 2014 a Generation, uma organização independente e sem fins lucrativos que visa apoiar jovens a construírem 
carreiras sustentáveis e prósperas e fornecer aos empregadores uma rede de talentos altamente qualificados e motivados, visando 
aprimorar os resultados de seus negócios. Enquanto muitas das maiores concorrentes estavam surgindo, a McKinsey já estava 
começando um processo de igualdade de gênero com o ingresso das primeiras mulheres MBAs na empresa em 1964.
Além disso, ela criou a Matriz GE McKinsey que é um modelo para análise de portfólio de unidades de negócios. Seus objetivos são 3: 
Decidir qual unidade de negócios deve receber mais ou menos investimentos; Desenvolver estratégias de crescimento incluindo novos 
produtos e negócios ao portfólio;  Decidir quais negócios ou produtos não deverão permanecer.

A McKinsey & Company é uma firma global que presta serviços à alta gestão de grandes empresas sobre assuntos nas áreas de 
estratégia, organização, tecnologia e operações. Foi fundada como primeira consultoria estratégica, em 1926, e atua em mais de 60 
países e possui mais de 26 mil funcionários, como consultores e especialistas de diversas áreas. Tem como missão ajudar seus clientes 
a fazer melhorias duradouras e substanciais em seu desempenho e acreditam que seu sucesso provém do sucesso de seus clientes. 

Ramos de atuação

- Automotivo
- Bens de Consumo
- Energia Elétrica e Gás Natural
- Farmacêutica
- Infraestrutura
- Outros

Processo seletivo

1) Digital Assessment:
Imbellus (online)
2) First Round - Resolução
de Case e Fit Interview com Gerentes
3) Final Round - Resolução de Case e Fit 
Interview com Sócios

Valores
- Alto Padrão e Desempenho
- Ética
- Inovação
- Diversidade
- Meritocracia

McKinsey & Company

Resumo

Curiosidade

Não há geladeira, mas em compensação Imbellus tem validade de 1 ano
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Ramos de atuação

- Bens de Consumo
- Educação
- Varejo
- Saúde
- Outros

Processo seletivo

1) GMAT + Business Case
2) Screening (Análise de CV + Vídeo 
e Cover Letter)
3) First Round com Consultores
4) Final Round com Sócios

Boston Consulting Group

Valores

- Integridade
- Respeito pelo indivíduo
- Diversidade
- Clientes vêm primeiro
- Parceria

- Perspectiva Estratégica
- Entrega de Valor
- Expandir a arte do possível 
- Impacto social

A conhecida Matriz BCG, foi criada em 1970 por Bruce Henderson, fundador do BCG, quando a empresa adotou a estratégia como 
especialidade. Também foi criado pela companhia o conceito de concorrência baseado em tempo.
O objetivo da matriz BCG é suportar a análise de portfólio de produtos ou de unidades de negócio baseado no conceito de ciclo de vida 
do produto. Ela é dividida em 4 quadrantes, popularmente conhecidos como “Ponto de Interrogação”, “Estrela”, “Vaca Leiteira” e “Abacaxi”. 
Tal matriz apresenta a vantagem de não apresentar uma só estratégia para todos os produtos, bem como equilibrar a carteira de 
negócios e produtos em geradores e tomadores de caixa.

O Boston Consulting Group foi pioneiro na estratégia de negócios quando foi fundado em 1963. Atualmente, possui 21.000 
colaboradores, escritórios em mais de 50 países e mais de 90 cidades. A maioria de seus clientes está no ranking das 500 maiores 
corporações. No centro de seu negócio está a estreita colaboração, seja entre funcionários em todos os níveis, seja com os clientes.
Atualmente, a empresa está envolvida na ajuda de  comunidades para a prosperidade, por meio da priorização do impacto social e da 
agenda de sustentabilidade. Internamente, a companhia está comprometida a envolver suas práticas de negócios para fazer a diferença 
na sociedade, para proteger o planeta e empoderar seus colaboradores.

Resumo

Curiosidade

Não há “geladeira”(tempo de espera para poder prestar o PS de novo), mas pedem  Cover Letter explicando evolução
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Processo seletivo

1) Prova Business Case + Pymetrics
2) Entrevistas de Fit e Case (Consultores)
3)Entrevistas de Fit e Case (Sócios)

Valores

- “Guiados pelo Norte verdadeiro”
- Paixão e comprometimento
- Honestidade e abertura
- Praticidade
- Um time

Ramos de atuação

- Corporate Finance
- M&A
- Transformação Digital
- Marketing
- Sustentabilidade
- Operações

Bain & Company

Muitos dos alumni da Bain se destacaram em outras carreiras, incluindo Mitt Romney, que fundou a empresa de Private Equity afiliada, 
Bain Capital, e concorreu à indicação presidencial dos EUA pelo partido republicano em 2008.
A Bain tem apostado em diversas iniciativas de impacto social nas áreas de Educação, Desenvolvimento Econômico e Meio-ambiente. 
Além disso, há presença forte de programas de diversidade e inclusão na cultura da empresa. Por fim, a empresa de consultoria 
estratégica estabeleceu como meta investir 1 bilhão de dólares em serviços pro bono até 2025.

A Bain & Company é uma consultoria estratégica global, que conta com 59 escritórios em 37 países, a qual compõe juntamente com 
McKinsey e BCG as conhecidas Big Three. A empresa foi fundada em 1973 em Boston por um grupo de dez consultores do Boston 
Consulting Group. Os líderes eram o ex-VP, William W. Bain Jr. (35% de participação), o ex-VP Pat Graham (25%) e o ex-Gerente do BCG, 
George B. Benett (25%). O restante foi dividido entre sete ex-funcionários mais jovens do Boston Consulting Group.
Há quatro décadas a trajetória da Bain é ajudar grandes empresas do mundo, tornando-as mais nítidas, inteligentes e melhores do que já 
são. E a empresa é publicamente reconhecida em todo o mundo como um ótimo lugar para trabalhar.

Resumo

Curiosidade

Há “geladeira” ao reprovar nas entrevistas: 1 ano

  39

https://www.bain.com/pt-br/
https://www.bain.com/pt-br/insights/


Processo seletivo

1) Análise de currículo 
2) First Interview 
3) Simulação de problema 
real em Excel e Power Point
4) Final Interview

Ramos de atuação

- Varejo 
- Educação 
- Indústria 
- Serviços de Private Equity
- Financeiro e Seguros
- Outros

Valores

- Atitude e Competência
- Simplicidade e Pragmatismo 
- Empatia e Parceria 
- Transparência e Respeito  
- Meritocracia

Peers Consulting

O logo é a representação do jeito Peers de ser e fazer consultoria. A forma hexagonal tem duas inspirações: a colmeia e o parafuso. A 
colmeia remete ao trabalho em equipe, ela é construída pela cooperação e organização de milhares de abelhas, contribuindo cada qual 
com sua parte e sempre em parceria em favor do todo. O trabalho colaborativo, muito mais do que um método, é um dos valores 
postulados e praticados na empresa. Já o parafuso traz o significado do trabalho minucioso em que cada detalhe é importante para o 
resultado final. A empresa cresceu mais de 40% em 2020. 

A Peers é uma consultoria de negócios, com foco em gestão e processos. A Peers Consulting foi criada em 2012 e conta com 
profissionais com grande experiência em projetos voltados à melhoria de resultados em grandes empresas nacionais e internacionais. 
Desde então, a empresa cresce de forma acelerada e sustentável, em faturamento, resultado e equipe. Tem a característica de ser uma 
consultoria hands on, que atua de forma diferenciada, não se limitando ao diagnóstico e à apresentação de soluções, mas também 
executando as ações propostas, monitorando resultados e atuando até mesmo como responsável pelo início da nova operação.
Com ampla experiência em projetos junto a empresas líderes em seus segmentos e outras recém adquiridas pelos maiores fundos de 
Private Equity atuantes no Brasil, a Peers atua em praticamente todos os segmentos de mercado.

Resumo

Curiosidade

Não há “geladeira”!
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Ramos de atuação

- Energia
- Infraestrutura
- Mobilidade
- Financeiro
- Outros

Valores

- Empreendedorismo
- Excelência
- Empatia

Processo seletivo

1) GMAT + Business Case
2) Social Skill Test
3) First/Second Round com Consultores
4) Final Round com Sócio

Roland Berger

Roland Berger é a única consultoria estratégica de origem europeia, fundada na Alemanha e é a primeira consultoria europeia a ser 
aceita como membro da American Association of Consulting Management Engineers (ACME). 
Possuem vídeos de “Do” and “Don’t” no site.
Possuem uma revista própria chamada “Think: Act”.

Fundada por Roland Berger em Munique no ano de 1967, teve na sua primeira década mais de 100 empregados. É até hoje reconhecida 
por suas oportunidades internacionais. Conta com 52 escritórios, sendo 24 na Europa e emprega 2700 pessoas ao redor do mundo. Seus 
sócios são sócios globais e não regionais. Hoje tem como slogan “Be the original you”,  focando em trazer mais diversidade para dentro 
da empresa e sair do estereótipo de que o perfil do consultor tem que seguir um certo gabarito. 
É uma das consultorias parceiras do projeto Consulting Women’s Community, do Clube de Consultoria Universitário da Unicamp, cujo 
objetivo é difundir ainda mais a carreira de consultoria entre as mulheres neste mercado através de treinamentos, mentorias e 
compartilhamento de experiências.

Resumo

Curiosidade

Não há “geladeira”!
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Ramos de atuação
- Financial Services
- Consumer & Retail
- Energy
- Private Equity
- Outros

Valores
- Ousadia
- Paixão
- Curiosidade
- Generosidade
- Solidariedade

Processo seletivo
1) GMAT + Business Case
2) Dinâmica em Grupo
3) First Round com Consultores
4) Final Round com Sócios

KEARNEY

No começo de 2020, a consultoria removeu as iniciais do nome do fundador “A.T.” , a marca preserva os valores e o compromisso dos 
serviços aos clientes estabelecidos pelo fundador da consultoria, mas também reconhece que o seu legado não poderia ser atribuído a 
apenas uma pessoa.

Kearney é uma consultoria global com mais de 3600 colaboradores em mais de 40 países. Trabalham em conjunto com mais de ¾ das 
500 maiores empresas globais, além de setor público e organizações não governamentais. Kearney é uma firma de sócios com uma 
cultura colaborativa que transcende fronteiras geográficas, buscando soluções inovativas para seus clientes de maneira clara e objetiva, 
tanto no curto como no longo prazo. 
Fundada em 1926 nos Estados Unidos, foi uma das pioneiras na área estratégica de alto nível, voltada a auxiliar CEOs e diretores em suas 
decisões. Há 26 anos no Brasil, com escritório em São Paulo, a Kearney está entre as consultorias mais tradicionais do mundo. Através 
do seu sucesso buscam captar os melhores talentos para continuar ajudando organizações, mantendo seus valores para continuar 
crescendo.

Curiosidade

Resumo
Há “geladeira” ao reprovar nas entrevistas: 1 ano
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Processo seletivo
1) Avaliação de perfil
2) Prova online (GMAT e Business Case)
3) Dinâmica em grupo
4) Entrevistas

Valores
- Excelência técnica e inovação
- Gente boa e do bem
- Ambiente colaborativo
- Meritocracia
- Instigar o protagonismo

Ramos de atuação
- Indústria em geral
- Educação
- Serviços financeiros
- Varejo

VISAGIO

A Visagio além de atuar em diversos conselhos, tem empresas investidas diretamente, entre alguns exemplos delas, tem-se 
Imaginarium, TradeMap e Mundo PET.
Outra curiosidade é que a empresa possui a UniVisagio, que é uma universidade corporativa que promove aulas, cursos e webinars para 
clientes, universitários e para seus consultores, com o objetivo de inspirar pessoas e fortalecer a troca de conhecimento.

A Visagio é uma empresa de consultoria de gestão fundada em 2003 no Rio de Janeiro com a missão de ser o principal parceiro dos seus 
clientes em seus desafios de gestão. Atua desde o diagnóstico e desenho de estratégias e ações de melhoria organizacional, como 
também suportando a implementação e operacionalização das soluções definidas através da Consultoria ou por meio de sua área de 
Gestão Interina, Tecnologia e Analytics.
Com escritórios localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Perth, Sydney e Moscou, atua em mais de 30 países. Seu modelo de 
negócios é baseado no conceito de Engenharia de Gestão, aplicado através de suas expertises centrais: Gente & Gestão, Administrativo & 
Finanças e Supply Chain & Operações.

Resumo

Curiosidade

Não há “geladeira”!
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Processo seletivo
1) GMAT +  Business Case
2) Dinâmica em Grupo
3) First Round  Interview
4) Final Round Interview

Valores
- Integridade
- Sustentabilidade
- Responsabilidade
- Valor para clientes/ mercados
- Compromisso um com o outro
- Força da diversidade cultural

Ramos de atuação
- Consumidor
- Energia, recursos e indústrias
- Serviços Financeiros
- Governo e serviços públicos
- Ciências da Vida e Saúde
- Tech, mídia e telecomunicações

Monitor Deloitte

A chegada da Deloitte no Brasil, em 1911, se deu por conta da chegada de companhias ferroviárias britânicas ao país, para as quais a 
empresa prestava serviços de auditoria. Além disso, a Deloitte é a maior empresa de serviços do mundo, possuindo mais de 300 mil 
funcionários, divididos em mais 700 escritórios, e está presente em mais de 150 países.

O braço de consultoria da Deloitte é especializado em fornecer serviços estratégicos para grandes organizações e governos.  A Deloitte 
ajuda seus clientes a melhorarem seus resultados em suas principais áreas de gestão, atuando em pontos como: Estratégia, Analytics e 
M&A; Marketing e Clientes; Operações; Capital Humano e Tecnologia. Em 2013, a Deloitte adquiriu o Monitor Group, fundado em 1983 por 
seis empresários ligados à Harvard Business School,  incluindo Michael Porter, Mark Fuller e Joseph Fuller. Então, a empresa passou a 
utilizar o nome Monitor Deloitte para a área de consultoria estratégica, absorvendo mais tarde o nome Monitor. A maior dentre as Big Four 
de consultoria, a Deloitte está presente hoje em 12 cidades brasileiras: Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Joinville, 
Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Resumo

Curiosidade

Não há “geladeira”!

  44

https://www2.deloitte.com/global/en/insights.html
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/strategy-operations/monitor-deloitte/topic/monitor-deloitte.html#
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joinville
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)


Processo seletivo
1) Análise de Currículo
2) Prova estilo GMAT
3) Vídeo
4) First Round de entrevistas
5) Final Round de entrevistas
* As entrevistas variam de 3 a 5 no  
processo seletivo

Valores
- Cliente em primeiro lugar
- Honestidade intelectual
- Cooperação e inspiração
- Meritocracia com gentileza
- Trabalho conjunto
- Empatia
- “Mão na massa”

Ramos de atuação
- Cadeia florestal
- Energia/ Óleo & Gás
- Logística
- Mídia
- Automotivo
- Papel  e Celulose
- Bens de Consumo
- Educação

Mirow & Co.

Mirow & Co. recebeu o selo de Great Place to Work três anos consecutivos em 2018, 2019 e 2020. 
A “Consulting Magazine” elegeu a Mirow & Co. em 2018 como uma das sete empresas de consultoria mais promissoras do mundo no seu 
ranking das Seven to Watch®. Essa premiação reconhece as pequenas e médias consultorias, com a Mirow & Co. sendo a única consultoria da 
América Latina no ranking.
No final de 2019, a prestigiada publicação da indústria americana “Consulting Magazine” selecionou a Mirow & Co. como uma das vinte consultorias 
com crescimento mais rápido do mundo – obtendo um crescimento orgânico da receita de mais de 200% nos últimos 3 anos.

A Mirow & Co. é uma empresa de consultoria estratégica brasileira criada pelo ex-sócio da McKinsey, responsável pelo escritório do RJ e co-líder da 
prática de Marketing & Sales,  o alemão Andreas Ernst Mirow. Fundada em 2012 no Rio de Janeiro, a empresa possui outros três escritórios localizados 
em Barcelona, Lisboa e São Paulo; e já desenvolveu trabalhos com clientes das mais diversas indústrias, líderes do seu segmento. Sendo que 90% 
desses clientes contratam projetos adicionais depois de terem concluído um primeiro. A Mirow & Co. não é formada apenas consultores de alta gestão 
, mas de empreendedores. Há padrões extremamente elevados em termos de qualidade e profissionalismo. Aborda-se todos os desafios com nossa 
paixão em mudar as coisas para melhor. E sempre trabalhamos em equipe, cientes de que nossas diferenças são nossa força. O time da consultoria 
estratégica conta com profissionais que possuem rica experiência, tanto em consultoria estratégica quanto em destacados cargos executivos. Deste 
modo, a empresa consegue aliar capacidade crítica e analítica com a empatia de quem já vivenciou o ambiente empresarial na prática.

Resumo

Curiosidade

Há “geladeira” caso reprovar na prova: 6 meses
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Processo seletivo
1) Prova estilo GMAT
2) First Round + Fit Interview com 2 
sócios (2 entrevistas)
3) Second Round + Fit Interview com 2 
sócios (2 entrevistas)
4) Final Round + Fit Interview com 2 
sócio-diretor

Valores
- Atitude de dono 
- Colaboração & Visão One-Firm 
- Conhecimento e curiosidade 
- Atuação orientada a aprendizado
- Comprometimento com o trabalho

Ramos de atuação
- Mídia e entretenimento
- Metais e Mineração
- Infraestrutura
- Varejo
- Agronegócio
- Energia
- Educação
- Serviços Financeiros

EloGroup

Em 2020, foi eleita a 9ª melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro e uma das melhores do Brasil pela Great Place to Work®.

A EloGroup realiza o Digital Boot Camp, uma experiência para universitários brasileiros que conta com aulas, palestras com experts e resolução de um 
desafio em grupo.

A EloGroup, consultoria de gestão brasileira, foi fundada em 2007 na Incubadora de Empresas da COPPE-UFRJ e atualmente conta com escritórios em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. A consultoria vem apoiando diversas organizações a lidar com seus desafios de gestão 
criados por um ambiente cada vez mais dinâmico e incerto. A maior entrega da empresa é resolver o desafio do cliente. Para isso, combina-se 
competências de Tecnologia, Analytics e Gestão para apoiar organizações públicas, privadas e do terceiro setor a gerarem impacto para seus clientes, 
seus talentos e para a sociedade. São mais de 400 EloGroupers, espalhados pelo Brasil, para realizar esse propósito e para construir a empresa que 
sempre sonhamos em trabalhar. Combinando competências de estratégia, gestão da inovação, processos de negócio e tecnologia, sua proposta de 
valor está em transformar as empresas em que atua com soluções completas que passem pela concepção e execução em conjunto, e que se 
concretiza nas suas três linhas de atuação: Consultoria, Desenvolvimento de Tecnologia e Capital de Risco.

Resumo

Curiosidade

Não há “geladeira”!
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GUESSTIMATES



Leia a pergunta
1. Resolva o case previamente; 
2. Leia a questão para o parceiro; 
3. Responda as perguntas de clarificação;
4. Se o candidato fugir muito do esperado, induza-o 

sutilmente pelo caminho correto.  

Como aplicar guesstimate em alguém?

1. Leia a pergunta
2. Pense em todas as perguntas de clarificação que faria 

(Quais informações são indispensáveis para resolver o 
problema?) 

3. Estruture seus cálculos 
4. Compare com  a estrutura e o gabarito. Não precisam 

ser iguais, mas a ordem de grandeza é importante. 

Problemas dessa natureza exigem respostas quantitativas para perguntas que provavelmente não tem resposta exata. “1. Quantos 
postos de gasolina existem no Brasil?”, “2. Quantas janelas existem na Av. Paulista?”. O que vale neste tipo de problema é demonstrar a 
capacidade de abstrair um problema amorfo, aparentemente insolúvel, e criar uma linha de raciocínio clara, fazendo considerações e 
estimativas factíveis. Na pergunta número dois, por exemplo, assumir que a média do número de andares da Avenida Paulista é de 50 é 
bastante infactível e denota falta de Business Sense. Além disso, avaliar a razoabilidade do resultado final é importante. Embora a 
resposta exata seja difícil conhecer, na questão 1 por exemplo, um número de 50 MM de postos de gasolina é vexatório. Guestimates 
são cobrados em first interviews ou dentro de cases conceituais ou de processos, como parte da solução. 

           O que é Guesstimate?

Como estudar essa seção sozinho (a)?

Guia de Guesstimate
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Pense e Anote suas Perguntas 
de Clarificação



G1 - Perguntas Esperadas e Respostas

1 - Receita em quanto 
tempo?

2 - São Paulo cidade ou 
estado?

3 - Devo considerar o 
cenário de pandemia?

4 - Qual a população de São 
Paulo?

Outros cálculos e valores são livres

Perguntas

1 - Receita total no período 
de um ano

2 - São Paulo cidade

3 - Considere um cenário 
normal, desconsidere a 
pandemia

4 - 12M - importante 
memorizar

Respostas
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G1- Estrutura Exemplo

Receita total 
anual de todos 
cinemas em SP

Receita 
média de um 
cinema/ano

# de cinemas 
em SP

Receita de 
um 

cinema/dia

#dias/ano

População 
de SP

Número de 
habitantes/

cinema

R$ Ticket médio/
cliente

#clientes/dia

R$ valor ingresso

Pipoca + bebida

#sessões/dia

#poltronas 
ocupadas/sessão

Filmes em cartaz

#sessões/dia.filme

R$ 828M

120

R$ 6,9M

R$ 19.200

360

 100.000  1.

12M

640

R$ 30

R$ 10  3.

R$ 20   4.

#poltronas/sala

Taxa de Ocupação80

8

4

2

200

40%  2.
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Justificativas dos valores adotados
1. Na minha cidade temos uma  população de ~200.000 
habitantes, e temos dois cinemas, um em cada shopping. 
Considerando que em SP segue a mesma linha, lá tem 1 cinema a 
cada 100.000 habitantes.
2. Considerando 3 dias da semana cheios (~70% de ocupação) e 
os outros dias mais vazios (~20% de ocupação), teríamos em 
torno de 40% de ocupação.
3. A cada duas pessoas, uma gasta R$ 20 com pipoca e alguma 
bebida, então na média temos um gasto médio de pipoca e 
bebida de R$ 10 por pessoa.
4. Considerando ingresso adulto ser R$ 30 e ingresso para 
crianças e estudantes ser R$ 10, e assumindo que o público na 
média é 50% de cada grupo, temos um valor em torno de R$ 20.

Reality Check
Se dividirmos a receita encontrada pela população, temos 
R$828M/12M, isso nos dá um valor anual gasto com cinema por 
pessoa de R$ 69. Acredito que esse valor, dado minha realidade, 
faça sentido, mas sei que uma parte da população como idosos e 
pessoas da classe E, não costumam frequentar muito o cinema, 
então eu diria que esse valor foi um pouco alto, e a variável que 
eu tenho mais insegurança é com relação a # clientes/dia, que 
acredito que seja, na média, menor.

Obs: Outra fonte de receita que poderia ter sido considerada é 
propaganda.

Cálculos

R$ Ticket médio/cliente = R$ingresso + (pipoca+bebida) 
R$ Ticket médio/cliente = R$20 + R$10 = R$ 30

#sessões/dia = #filmes em cartaz x #sessões/(dia.filme) 
#sessões/dia = 4 x 2 = 8

#poltronas ocupadas/sessão = # de poltronas por sala x % de ocupação
#poltronas ocupadas/sessão = 200 x 40% =80

#clientes/dia = #sessões/dia x #poltronas ocupadas/sessão 
#clientes/dia = 8 x 80 = 640

Receita de um cinema/dia = R$ Ticket médio/cliente x # clientes/dias
Receita de um cinema/dia = R$30 x 640 = R$19.200

Receita média de um cinema/ano = # dias/ano x Receita de um cinema/dia 
Receita média de um cinema/ano = 360 x R$19.200

# de cinemas em SP = População de SP x 1 cinema a cada 100.000 habitantes
# de cinemas em SP = 12M x  (1/100.000)=120

Receita total anual de todos cinemas em SP = Receita média de um cinema/ano x # de 
cinemas em SP
Receita total anual de todos cinemas em SP = R$828 M

G1- Cálculos e Justificativas
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Pense e Anote suas Perguntas 
de Clarificação



1 - Número de músicas ou 
minutos?

2 - Qual a população da 
Espanha?

3 - Qual a porcentagem da 
população urbanizada?

4 - Qual a taxa de 
penetração da Internet na 
zona urbana e rural?

Outros cálculos e valores são livres

Perguntas

1 - Calcule o número de 
músicas

2 - A população da Espanha 
é de 45 milhões

3 - A urbanização da 
Espanha é de 75%

4 - 100% na zona urbana e 
95% na zona rural

Respostas

G2 - Perguntas Esperadas e Respostas
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# músicas por 
dia

# minutos

# média de 
minutos por 

música

minutos urbanos

minutos rurais

população com 
acesso

média de minutos

população com 
acesso

média de minutos

taxa de acesso e 
utilização

população rural

539,2M

3 MIN

1617.6 M

177.6 M 3.

1440 M

120

12 M

60

2.96 M 33.25 %

7.8 M

população urbana

Taxa de acesso à 
internet e de 
utilização do 

YouTube

24 M

50 %

G2- Estrutura Exemplo
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Cálculos:
População: 45M
Expectativa de vida: 80  anos
Audiência demográfica (10-65 anos):
(65-10)/80 = 68,75%  ~ 70% 1.

Mercado-alvo: 70%*45M = 31,5M

Urbana (com acesso a internet):
População Urbana: 75%*31,5M ~ 24M
Taxa de Penetração: 100%
Taxa de Utilização do Youtube: 50%
Número de usuários: 50%*24M = 12M

# de minutos ouvidos por dia no Youtube:  120 minutos

Rural (com acesso a internet):
População Urbana: 25%*31,5M = 7,8M
Taxa de Penetração: 95%
95%*0,8M = 7,4M
Taxa de Utilização do Youtube: 35%
35%*7,4M = 2,96M

# de minutos ouvidos por dia no Youtube : 60 minutos

Média de minutos por música: 3 minutos
Número de músicas ouvidas: (12M*120min + 2,96*60min)/3min
Número total de músicas ouvidas:  539,2 milhões de músicas

Justificativas dos valores adotados
1. Considerando que crianças de 0 a 10 anos e idosos de 65 a 80 
anos não utilizem smartphone, conseguimos encontrar uma 
porcentagem aproximada de pessoas que utilizam o aparelho. 

Reality Check
2. Audiência demográfica: Intervalo muito grande, talvez pessoas 
idosas não utilizem tanto o serviço como pensado.

3. # minutos ouvidos na Zona Rural: Pode ser que as pessoas não 
tenham tanto tempo para utilizar o serviço. Exemplo: 
dificilmente uma pessoa no meio de uma plantação vai parar 
para escolher música no Youtube, enquanto nos ambientes de 
trabalho urbano, como por exemplo escritórios, isso torna-se 
mais fácil. 

G2- Cálculos e Justificativas
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57

Pense e Anote suas Perguntas 
de Clarificação
Pense e Anote suas Perguntas 
de Clarificação



1 - Qual a população do 
Brasil?

2 - Celulares em circulação 
(usados) ou considerar 
todos?

3 - O que é um 
smartphone?

Outros cálculos e valores são livres

Perguntas

1 - 210 milhões de pessoas.

2 - Considerar somente os 
celulares em circulação 
(usados)

3 - Telefone celular que vai 
além de ligações e 
mensagens de textos, com 
acesso à internet e suporte 
a aplicativos diversos

Respostas

G3 - Perguntas Esperadas e Respostas
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G3- Estrutura Exemplo

Número de 
smartphones 

da Samsung no 
Brasil

Market Size 
Smartphones 

BR

Penetração 
Samsung

Público 
Alvo

# Smart-
phones em 
Circulação

Outros

População BR

% Pessoas com 
celular

106 M

235 M

168 M

1,4

80 %   1.

210 M

Apple

Motorola

Samsung

45 %

45 %  3.

20 %

15 %

20 %

2 Smartphones/ 
Pessoa

1 Smartphone/ 
Pessoa

60 % 

40 %   2.
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Justificativas dos valores adotados
1. Considerando que crianças de 0 a 10 anos e idosos de 70 a 75 
anos não utilizem smartphone, conseguimos encontrar uma 
porcentagem aproximada de pessoas que utilizam o aparelho. 

Reality Check
2. No Brasil, em 2019, 230 milhões de smartphones estavam em 
uso. Ou seja, considerando que  40% das pessoas que possuem 
smartphone têm 2 aparelhos, e os outros 60% possui 1 aparelho, 
chega-se a um valor médio de aparelhos por usuário, 
multiplicando pelo público alvo, chegamos em um número 
aproximado de celulares em uso no Brasil. 

3. As três marcas líderes de mercado no Brasil são, em ordem: 
Samsung (45%), Motorola (20%), Apple (15%) e Outras Marcas 
(20%). Esses números foram tirados de uma pesquisa e 
aproximados a fim de facilitar os cálculos.

Cálculos:

População do Brasil = 210 milhões de pessoas
Porcentagem de pessoas que possuem smartphone = 80%
Público alvo =  (210M x 80%) = 168 milhões de pessoas

Taxa de pessoas que possuem 2 smartphones = 40%
Taxa de pessoas que possuem 1 smartphone = 60%

Média smartphones/pessoa = (2 x 40%) + (1 x 60%) = 1,4 smartphone/pessoa

Market Size BR = (168M x 1,4) = 235 milhões de smartphones

A penetração de smartphones da marca Samsung no Brasil é de 45%.

Quantidade de smartphones da marca Samsung no Brasil = (235M x 45%) = 106 
milhões.

G3- Cálculos e Justificativas

Pirâmide etária

20 %

20 %

20 %

20 % 0 - 15

16-30

31-45

46-60

20 %
61-75
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Pense e Anote suas Perguntas 
de Clarificação



1 - Devo considerar o cenário 
de pandemia?

2 - Qual a população do 
Brasil?

3 - Qual o valor médio/ festa?

 4 - Qual a porcentagem de 
adultos que se casa?

Outros cálculos e valores são livres

Perguntas

1 - Considere um cenário 
normal.

2 - A população do Brasil  é de 
210 milhões.

3 - R$40.000,00

4 - 75% dos adultos se casam.

Respostas

G4 - Perguntas Esperadas e Respostas
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G4- Estrutura Exemplo

Mercado de 
festas de 

casamento no 
Brasil

Valor de cada 
festa

Quantidade 
de 

festas/ano

Porcentagem  
que faz festa

R$ 12.6 Bi

R$ 40.000

Intervalo de anos 
considerados

Porcentagem  do 
total que se casa

Quantidade de 
adultos

315.000

126 M

30  % 4.

45 anos 3.

75 % 2.

População do 
Brasil

Faixa etária de 20 
a 65 anos 

210 M

60%

1.
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Cálculos
População : 210 M 
% Pessoas dentro da idade de se casar: 60%  população (adultos de 20 a 65 anos).
Segmentação da população em idades : 
Crianças e adolescentes : 30%
Adultos: 60%
Idosos: 10%
Número de pessoas dentro da idade de casar: 0,6 X 210M = 126M
% que se casa : 75%
Quantidade que se casa: 0,75 X 126M = 94,5M
Intervalo de tempo considerado: 65 - 20 = 45 anos
Quantidade de pessoas que se casam por ano: 94,5M ÷ 45=2,1M
Quantidade de casamentos; 2,1M ÷ 2 = 1,05M de casamentos
% que faz festa: 30%
Quantidade que faz festa: 1,05M X 0,3=315.000
Valor médio por festa: R$40.000
Valor total: 12,6 bi

Justificativas
1. O cálculo do valor por festa considerou uma festa de 
160 convidados, com valor por pessoa equivalente à 
festas de grande porte com refeição inclusa (~R$250).
2.A porcentagem dos adultos que se casa foi baseada na 
realidade das pessoas conhecidas, na qual cerca de 75% 
são ou já foram casados.
3.O intervalo de anos para o cálculo  foi obtido subtraindo 
65-20 anos = 45, considerando que cada pessoa se casa 
uma vez nesse tempo.
4.A porcentagem que faz festa foi calculada pela 
segmentação e classes econômicas.
Classe A-B : 15% da população, 70% faz festa
Classe C : 55% da população, 30% faz festa
Classe D e E : 30% da população, 10% faz festa
Portanto, 30% da população faz uma festa de casamento. 

Reality Check
Considerando o perfil etário da população brasileira, 1,05 
milhão de casamentos é razoável. Devido ao perfil 
populacional do país, com a maior parte da população na 
classe C, faz sentido que somente 30% da população faça 
festas tradicionais, resultando em um número de 315.000 
casamentos. 

G4- Cálculos e Justificativas
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Pense e Anote suas Perguntas 
de Clarificação



G5- Perguntas Esperadas e Respostas

1 - Qual tipo de cerveja?

2 - Em quanto tempo?

3 - Qual a expectativa de 
vida em Campinas?

4 - Qual a população de 
Campinas?

5 - Qual o consumo 
médio/pessoa?

Outros cálculos e valores são livres

Perguntas
1 - Qualquer cerveja que 
contenha álcool.

2 - Um ano.

3 - 70 anos.

4 - Considerar um milhão 
de habitantes

5 - 1L/semana

Respostas
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Mercado de 
cerveja em 
Campinas

Quantidade 
de cerveja
consumida

Preço médio

Cerveja C
R$10,00/L 20%

R$321,75M 

19.500.000 L

Cerveja B
R$15,00/L 70%

Cerveja A
R$40,00/L 10%

R$ 16,50

1.000.000

3.

 1.

Quantidade de 
consumidores

Consumo médio 
anual/pessoa

52 L

375.000

#semanas em 
um ano

52

1 L
Consumo médio 
semanal/pessoa

 2.

Taxa de 
penetração

50%

750.000
Potenciais 

consumidores

G5- Estrutura Exemplo

% pessoas maiores 
de idade

75%

População de 
Campinas
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Cálculos
População: 1M
Expectativa de Vida: 70 anos
Audiência: 75% x 50% x 1M = 375.000

75% - porcentagem da população com 18 anos ou mais, encontra-se ao dividir a 
população em quatro faixas etárias

50% - taxa de penetração (porcentagem das pessoas maiores de idade que 
consomem cerveja)

Consumo semanal médio por pessoa: 1L
Quantidade consumida (1L/pessoa x 52 semanas x 375.000 pessoas) = 19.500.000 L
Cálculo do preço médio do litro de cerveja:

Cerveja A (R$40,00/L e 10% do mercado), Cerveja B (R$15,00/L e 70% do 
mercado) e Cerveja C(R$10,00/L e 20% do mercado)
40 x 10% + 15 x 70% + 10 x 20% = R$16,50/L 

Cálculo Final: Quantidade consumida x Preço médio
= 19.500.000L x R$16,50/L = R$321.750.000

G5- Cálculos e Justificativas

Justificativas
1.  O consumo médio semanal por pessoa foi 
considerado como 1L, valor baseado em uma média de 
pessoas próximas. Caso o candidato não absorva essa 
informação como pergunta de clarificação, é 
totalmente aceitável que seja feita  uma estimativa, 
desde que esteja dentro da realidade.
2. Primeiramente, consideramos que apenas pessoas 
com 18 anos ou mais consomem cerveja. Dada uma 
expectativa de vida média de 70 anos, podemos 
considerar 4 faixas numa pirâmide etária: 0-17, 18-35, 
36-53 e 54-71. A partir disso, considerar que ¾ da 
população pode consumir cerveja é razoável. Assim, 
uma taxa de penetração de 50% foi incluída na 
multiplicação. É esperado que este valor seja estimado 
pelo candidato com base em experiências pessoais etc. 
3. Para o cálculo do preço médio da cerveja, foi 
sugerida uma abordagem baseada nos preços de 
diferentes categorias e porcentagem que cada uma 
ocupa no mercado. Esta abordagem não é a única 
correta para a resolução do case. O entrevistado 
poderia por exemplo se basear nos canais de compra 
do produto, como supermercados, bares etc.

Reality Check
Dividindo o valor final por 52 semanas no ano, e em 
seguida o valor encontrado pela população de 
Campinas (1M hab.), chegamos a um consumo semanal 
médio de 0,375L por pessoa, valor razoável e coerente.
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Pense e Anote suas Perguntas 
de Clarificação



G5- Perguntas Esperadas e Respostas

1 - O que é Barão Geraldo?

2 - Consumo interno ou 
externo?

3 - Em quanto tempo?

4 - Qual horário de 
funcionamento?

5 - Quais o horários de 
pico?

Outros cálculos e valores são livres

Perguntas

1 - Distrito de Campinas

2 - Apenas interno.

3 -  Um ano.

4 -  8 horas/dia,
       7 dias/semana.

5 - 12-14h e 18-20h.

Respostas
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G6- Estrutura Exemplo

Receita anual 
do McDonald’s 

de Barão G.

Receita diária

# Dias do ano

# Pedidos

Ticket 
Médio

Alto Fluxo

Baixo Fluxo

R$ 2,827 M

240 pedidos  

X- burguer 
ponderado

Refri./sorvete 
ponderados

R$ 7.800,00

365

R$ 17,00

R$ 5,00

R$ 12,00

72 pedidos

1.

4 horas

60 pedidos/ hora

4 horas

18 pedidos/ hora

80% pedem

X-burguer

50% pedem

Refri./sorvete

312 pedidos

R$ 10,00

R$ 15,00

2.

3.
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Justificativas dos valores adotados
1.  Como cliente assíduo do Mcdonald’s, geralmente meu pedido 
consiste em um combo de x-burguer, batata frita e refrigerante, 
com valor em torno de R$25,00. Considerando que pode haver 
pedidos formados apenas por sobremesa ou x-burguer, 
reduzimos o ticket-médio para R$17,00.
2. Considerando uma longa fila no período de alto fluxo e três 
caixas atendendo a cada 3 minutos, teremos 60 pedidos saindo 
em 60 minutos.
3. Considerando que no período de baixo fluxo leva 7 minutos 
para chegar um novo grupo de clientes, teremos novos pedidos 
em 3+7 = 10 minutos. Assim em 60 minutos, teremos 3*6 = 18 
pedidos.

➝ Cálculos e Justificativas

R$ Ticket médio/cliente = R$ x-burguer + (sobremesa ou refrigerante) 
R$ Ticket médio/cliente = R$12 + R$5 = R$ 17

#Pedidos = 240 + 72 = 312

Horário Alto Fluxo: 12-14h e 18-20h
1 hora = 60 pedidos
4 horas = 60 pedidos x 4 = 240 pedidos

Horário Baixo Fluxo: demais quatro horas
1 hora = 18 pedidos
4 horas = 18 pedidos x 4 = 72 pedidos

Receita do Mcdonald’s Barão Geraldo/dia = R$ Ticket médio/cliente x # clientes/dia
Receita do Mcdonald’s Barão Geraldo/dia = 312 x R$17,00 = R$5.304,00

Receita do Mcdonald’s Barão Geraldo = Receita diária x # dias do ano
Receita do Mcdonald’s Barão Geraldo =  R$5.304,00 x 365
Receita total anual do Mcdonald’s de Barão Geraldo ≈ R$1,935 M

Cálculos Reality Check
População de Barão Geraldo = 75.000 habitantes
5 faixas de idade: 0-15 anos; 15-30 anos; 30-45 anos; 45-60 anos; 60-75 anos
População jovem de Barão Geraldo(15-30 anos) = 75.000/5
População jovem de Barão Geraldo = 15.000 habitantes

G4- Cálculos e JustificativasG6- Cálculos e Justificativas

Reality Check
Se dividirmos a receita encontrada pela população de interesse 
(15-30anos), temos R$1,935M/15.000, isso nos dá um valor 
anual gasto com McDonald’s por pessoa de R$ 129,00. Esse valor 
faz sentido para mim, considerando que se uma pessoa vai ao 
Mcdonald’s uma vez por mês, ela gastaria aproximadamente 
R$10,75 (valor equivalente a um McFlurry).
Porém considerando que pessoas das classes D e E não 
frequentariam o restaurante, esse valor pode ser um pouco alto. 
Além disso, a variável que eu tenho mais insegurança é com 
relação a # clientes/dia, que acredito que seja, na média, maior.

Obs: Outras fontes de receita que poderiam ser consideradas 
são o drive-thru e aplicativos de delivery
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Pense e Anote suas Perguntas 
de Clarificação



G7- Clarificação

1 - Comprimento da 
avenida? Tente estimar*

2 - Tamanho médio de uma 
janela?

3 - Formato dos prédios? 

4 - Largura de um prédio?

5 - Quantos andares tem 
um prédio médio? 

Outros cálculos e valores são livres

Perguntas

1 - 3000m de calçada.

2 - 1m².

3 -  Prédios tem quatro 
lados.

4 -  30 m de aresta.

5 -  20 andares em média.

Respostas
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#Janelas 
prédios da Av. 

Paulista.

#Janelas por 
prédio

Comprimento 
Av. Paulista

# Janelas 
por andar

 1.440 MM

3 km comprimento 
estimado

1200

6000 m

1.
1 m² tamanho da 

janela

3.000 m de calçadas

60

4.
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G7- Clarificação

.1

.3

Taxa de 
ocupação por 

prédio

20%

# Andares 
por prédio

20

50% espaço 
ocupado janelas

2 lados da avenida

30m aresta média

4 lados/prédio

2.
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Reality Check
Dividir o número de total de janelas pelo número total de 
prédios é uma boa ideia. Se você encontrar um número da 
ordem de poucas dezenas de milhares ou várias dezenas de 
milhões, provavelmente está errado. 
Também pode ser razoável descobrir o número de prédios na 
avenida. Dividir o comprimento da avenida pela aresta dos 
prédios e depois multiplicar pela taxa de ocupação vai permitir 
que descubra o número de prédios. 

G7 - Cálculos e Justificativas

Cálculos

Número médio de janelas por andar  = Número de lados x Espaço total de parede X 
taxa de ocupação por janelas X Tamanho médio de janela 
Janelas por andar  =  30 x 4 x 50 % x 1m² = 60

#Número de janelas por prédio = Número médio de andares x Número de janelas por 
andar 
Janelas em um prédio médio  = 20 x 60 = 1200 janelas 

Estimar o comprimento da avenida  = Um comprimento razoável, entre 3 e 5 km. 
Comprimento adotado = 3 km

Extensão total da avenida  =  Comprimento da avenida x 2 lados (as duas ”mãos” da 
avenida
Comprimento total na avenida com janelas aparentes = 3000 m x 2 = 6000 m 

Número de janelas na avenida paulista =  Comprimento da avenida x Número de 
janelas por prédio x taxa de ocupação da avenida por prédios
 
Número de janelas na Av. Paulista = 6000 * 1200 * 20%= 1,440 MM de janelas

Justificativas dos valores adotados
1. O tamanho de uma janela em um prédio comercial geralmente 
é grande, ocupando boa parte de uma parede. Próximo a 1 m². 
2. Existem prédios de muitos tamanhos, mas os comerciais 
geralmente são altos, com bases não muito grandes. Por isso 20 
andares e aresta de 30 m. 
3. O comprimento da avenida é importante. Tem um abismo 
entre optar por 3km e por 10km, por exemplo. Quem conhece o 
lugar pode usar referências do tipo: tempo que demoro para 
percorrê-la a pé, a 5 km/h,  por exemplo. O valor adotado foi de 
3 km. 
4. A taxa de ocupação da avenida por prédios é um ponto 
relevante, pois sabemos que um quarteirão qualquer possui 
muitos espaços sem prédios, como vãos, ruas, entre outros. Isso 
implica em um espaço disponível para prédios muito menor do 
que o comprimento total da avenida. Por isso adotamos 20%. 
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CASES



Os cases apresentam um padrão de cor que irão lhe auxiliar

*Note que a abordagem sugerida não se trata da única maneira possível de se 
resolver o case.

                                                          

Cada case possui um nível de dificuldade, tipo e indústria, permitindo que você escolha de acordo com suas habilidades e principais necessidades. 
Recomendamos que, como entrevistador, você tente resolver o case enquanto o estuda, de modo a perceber quais as maiores dificuldades e poder 
comparar sua forma de resolução com a da pessoa que você vai aplicar o case, assim você consegue maximizar seus estudos.

Orientação

Cores

Guia para o uso dos cases

Guia para o entrevistador, não deve ser fornecido ao entrevistado.

Prompt, ou seja, o que deve ser lido para o entrevistado.

Forneça apenas se solicitado pelo entrevistado.

Abordagem sugerida para o problema*.

Overview para o entrevistador

Trata-se de uma planilha de feedback para ser preenchida 
enquanto aplica o case no entrevistado. O uso da mesma é 
opcional, mas recomendável.

Link da planilha para download: 
mediafire.com/file/xu1xpljsf6ho7sc/CCU_Interviewer_Feedb
ack_Form.xlsx/file

                                                          

Interviewer 
Feedback Form
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● Tipo: Precificação
● Dificuldade: Fácil
● Indústria: Entretenimento

Case 1: Abertura do Di Caprio



Prompt - Parte 1

Forneça apenas se solicitado

Guia para o entrevistador

TrapsCookies

O Museu Di Caprio está programado para abrir no próximo ano em uma grande cidade 
europeia. O líder do projeto solicitou sua ajuda com a precificação dos ingressos. Ele 
tem duas perguntas:

● Como você abordaria a seleção de um método de precificação para o museu?
● Qual o preço que você recomendaria e por quê?

● O Museu Di Caprio é um museu de arte moderna
● Preço médio de entrada no mercado: 5 €
● Intervalo de preços: 3 € - 7 €
● Pesquisa de mercado: Sugere uma correlação direta entre preço médio do bilhete 

e estabelecimento/reputação do museu. (ou seja, quanto mais famoso o museu, 
mais as pessoas estão dispostas a pagar)

● Não é o primeiro museu de arte moderna da cidade
● Custos: Todo o financiamento para o lançamento (construção, artefatos etc.), 

assim como os custos operacionais que consistem principalmente de 
funcionários, manutenções e utilitários (água, luz e etc) serão financiados pelo 
governo.

- Identificação dos três 
principais métodos de 
precificação (custo mais 
margem, demanda e 
mercado) sem orientação
- Sugestão de métodos de 
preços adicionais
- Sugestão de métodos de 
discriminação de preços 
(por exemplo, preços 
separados para adultos e 
crianças, etc.)

- Usar apenas um método 
de precificação e 
prosseguir calculando só 
para ele

Oriente o candidato para responder por partes, 
primeiro apresentando os métodos de 
precificação que ele conhece e só depois 
decidindo qual melhor método para 
recomendação do preço.

C1- Abertura do Di Caprio
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Abordagem sugerida - Parte 1

1. Abaixo seguem alguns exemplos de métodos de precificação que o candidato pode citar:
● Margem sobre custo: preço com base no custo mais uma margem
● De acordo com a demanda: preços com base em quanto os clientes estão dispostos a pagar
● Relacionado à concorrência: preços baseados nos preços dos concorrentes

2. Recomendar um preço com base no método de precificação mais adequado

Método de 
precificação

Margem sobre 
custo

De acordo com a 
demanda

Relacionado à 
concorrência

O preço da entrada deve ser baseado em uma combinação de 
demanda e preços baseados no mercado.
Por se tratar de um novo museu, o preço recomendado deve estar 
logo abaixo do preço médio de mercado: ~ 4€

Os custos fixos são altos, mas já são cobertos pelo governo

C1- Abertura do Di Caprio



Prompt - Parte 2

Abordagem sugerida - Parte 2

Guia para o entrevistador

Quase um ano se passou e o lançamento do museu é iminente. A má notícia é 
que uma crise financeira atingiu a Europa, e consequentemente, todos os 
museus estão experimentando uma grande queda no número de visitantes.
O cliente decidiu reduzir pela metade o preço da entrada que você recomendou.

E então, perguntaram se você tem ideias de fontes adicionais de receita que o 
museu pode ter.

Dentre as fontes de receita que o candidato pode citar, tem-se:
● Financiamento do governo
● Promoções especiais
● Área de varejo (restaurantes, loja de souvenir, etc)
● Patrocínio corporativo
● Hospedar eventos especiais
● Exposições sazonais
● Investimento privado A ideia dessa segunda parte é que o candidato 

seja o mais exaustivo possível, apresentando 
diversas ideias. Pressione o candidato até que 
ele não consiga gerar mais ideias

C1- Abertura do Di Caprio

TrapsCookies

- Reconhecer que o 
financiamento do governo 
será difícil de garantir, 
dada a recessão.
- Identificar fontes de 
receita adicionais.

- O Case fala 
explicitamente sobre 
fontes de receita. Uma 
abordagem errada seria 
partir para uma análise 
dos custos.
- Focar apenas nas fontes 
de visitantes do Museu e 
esquecer de atrair novos 
visitantes
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Prompt - Parte 3

Forneça apenas se solicitado

TrapsCookies

Em relação ao patrocínio corporativo, seu  cliente informa que recebeu duas ofertas: 
uma de um grande banco nacional e outra de uma grande empresa de tecnologia.

Qual proposta seu cliente deve aceitar como patrocinador e por quê?

● Oferta de patrocínio do Banco: € 3 milhões em quantia fixa anual
● Oferta de patrocínio da empresa de tecnologia: Cada ticket vendido ela paga em 

dinheiro o valor de outro.
● Ambos são contratos de longo prazo, renováveis a cada 5 anos.
● Exclusividade dos acordos: os dois acordos são exclusivos e não podem ser aceitos 

ao mesmo tempo
● Número estimado de visitantes (ano de abertura): 3.000 por dia
● Meta de crescimento do cliente: 25% até o ano 3

- Considerar recessão e 
potencial para aumentar 
os preços dos tickets no 
futuro.

- Esquecer de reduzir 
pela metade o preço da 
entrada, conforme 
solicitado no prompt 2
- Não perguntar sobre 
as metas de 
crescimento do museu

O candidato deve calcular o acordo da 
empresa de tecnologia e comparar com 
o acordo fixo do banco, usando o preço 
inicialmente recomendado. Embora a oferta do Banco seja superior no primeiro ano, a conclusão do 

candidato deve levar em consideração as metas de crescimento do 
museu e a possibilidade de aumento do preço do ticket futuramente. 

Abordagem sugerida
Etapa 1: calcular o valor 
da oferta de tecnologia

Novo preço de entrada = 4 € / 2 = 2 €
Oferta da empresa de tecnologia:

● Ano 1: 2 € * 3.000 * 360 = 2,16m €
● Ano 3 (aplicando a meta de crescimento): 2,16m € * 1,25 = 2,7m €

Etapa 2: Conclusão com 
qual oferta aceitar

C1- Abertura do Di Caprio
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● Tipo: Entrada em Mercado
● Dificuldade: Média
● Indústria: Serviços Financeiros

Case 2: Agência de Seguros Online

#


Prompt - Parte 1

Forneça apenas se solicitado

Guia para o entrevistador

TrapsCookies

● Taxa de renovação média de seguro: 10% das pessoas trocam de 
companhia de seguros anualmente em média (isso inclui pessoas que 
i) compram um novo seguro ii) mudam de seguro iii) não têm mais 
seguro). É improvável que quantidade de carros  esteja crescendo em 
um mercado bem desenvolvido como a Alemanha

● Ticket médio: A taxa anual de seguro de carro na Alemanha é em 
torno de 1400 Euros.

- Mencionar que existem 
vários tipos de seguro de 
carro.
- Relembrar que o que se 
pede é a lucratividade, 
logo há linhas de receitas 
e custos.

- Não perguntar sobre a 
taxa de troca de seguro 
por ano.
- Confundir a empresa 
que faz o website com as 
empresas de seguro 
durante a resolução.

Vá fornecendo as informações que ele pedir 
conforme o presente slide, embora elas sejam 
mais relevantes em outros momentos do case.

C2- Agência de Seguros Online

Seus clientes desejam abrir um site on-line que conecta os agentes de 
seguro de carro aos clientes. Nesse site, os agentes pagariam uma taxa 
para serem listados no site. O site compararia as cotações dos vários 
agentes para os usuários gratuitamente. Os usuários entrariam em 
contato diretamente com seu agente preferido com base na comparação 
de preços.

● Que fatores podem afetar a lucratividade?

  85



Abordagem sugerida - Parte 1

1. Para se analisar fatores que influenciam na lucratividade, recomenda-se analisar receitas e custos de 
forma separada.

● Os fatores de receita podem ser: 
– Habilidade para atingir grande volume de clientes e atrair grande variedade de provedores de 
seguros para participar.
– Facilidade de utilização do site
– Esforços em marketing / publicidade para o consumidor
– Necessidade  desse produto, estrutura de receita do site (se os agentes pagam uma taxa fixa 

ou por cliente que ganham, por exemplo)
● Os fatores de custo podem ser:

– Manutenção do site
– Custos de marketing.

Fatores que 
influem na 

Lucratividade

Fatores que 
influem na 

Receita

Fatores que 
influem nos 

Custos

Delimitar possibilidades.
Quanto mais M.E.C.E, melhor.

C2- Agência de Seguros Online
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Prompt - Parte 2
Qual é o tamanho do mercado para este segmento se este site é operado na Alemanha?

C2- Agência de Seguros Online

Abordagem sugerida - Parte 2
● 1. Tamanho da população alemã: 80 milhões (o entrevistado deve saber, caso contrário, fornecer)
● 2. Número de pessoas que dirigem carros (não devem ser fornecido ao entrevistado; o 

entrevistado deve fornecer/estimar):
○ a. Suponha que a expectativa média de vida seja 80
○ b. Segmento de mercado urbano X  rural:

■ i. Urbano: (60 milhões de pessoas)
■ ii. Rural: (20 milhões de pessoas)

○ c. Segmento em famílias: 2 pessoas / família: 30 M famílias urbanas, 10 M famílias rurais
○ d. Propriedade do carro: 100% na zona rural, 70% na urbana

● 3. Número de carros na Alemanha: = (60 milhões * 0,5 * 0,7 + 20 milhões * 0,5 * 1) = (21 
milhões + 10 milhões) = 31 milhões

● 4. População que comprará seguro on-line:
○ Suponha que pessoas com menos de 20 anos não possuam carros.
○ 20 a 50 anos: 90% estão dispostos a comprar on-line um seguro de carro.
○ Dos 50 aos 80 anos: nenhum compra on-line (geração mais velha).
○ = 90% de 3/8 da população comprará on-line seguro de carro

● 5. Pessoas que mudam de seguro de carro a cada ano = 0.10 * 31 milhões = 3,1 milhões
● 6. Pessoas que estariam dispostas a comprar seguro on-line = 3,1 milhões * (3/8  da população * 

90% vontade de comprar seguro on-line) = 1 milhão

Tamanho de mercado = 1 milhão * 1400 Euros = aprox. 1,4 bilhão de euros   87



Prompt - Parte 3
Quanto o site pode cobrar dos agentes pela listagem de anúncios?

● Receita média por pesquisa de cliente = 1400 euros * taxa de 
sucesso de 10% = 140 euros

● A taxa cobrada do agente por pesquisa deve ser menor do que a 
receita média por pesquisa do cliente (possivelmente de 1 a 3% 
razoável); portanto, a taxa cobrada ao agente deve ser = 140 Euros 
* 3% = 4,2 Euros por pesquisa máxima do cliente (entrevistado 
poderia sugerir de 1 euro a 4,2 euros)

Abordagem sugerida

C2- Agência de Seguros Online

Forneça apenas se solicitado

● Maneira de taxação: Os agentes pagam com base em quantas pesquisas 
os clientes fazem em seus respectivos perfis.

● Taxa de conversão pesquisa-compra: Apenas 10% das pesquisas de 
seguros resultam na compra efetiva para cada agente.

Guia para o entrevistador

TrapsCookies

- Sugerir taxas de preços 
diferentes com base no 
custo/clique ou até no 
custo/anúncio gráfico 
(nem mesmo para 
cliques)

 Esquecer-se de que o 
site depende da receita 
esperada dos seguros 
(taxa de conversão).

De acordo com a estrutura que o candidato 
montar, vá fornecendo as informações que 
ele pedir.
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Prompt - Parte 2
Ajude o CEO decidir se esse negócio é lucrativo!

C2- Agência de Seguros Online

Abordagem sugerida - Parte 2

Considerando os dados levantados nos itens anteriores, pode-se inferir que o negócio é lucrativo, uma vez que as 
potenciais Receitas > potenciais Custos:

- Receitas:
- Há um grande mercado de seguros de carros na Alemanha;
- O setor possui boas margens: 1 a 3%;

- Custos:
- Baixa necessidade de capital inicial;
- Custos de marketing moderados;
- Custos baixos de manutenção do website;

Riscos: Necessidade de marketing extensivo, potencialmente novo modelo de negócios para consumidores, novos 
competidores que possam copiar facilmente o modelo de negócios.
Próximos passos: Estudar mais sobre o mercado, abrir o site e montar o plano de marketing.
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● Tipo: Retenção de clientes
● Dificuldade: Fácil
● Indústria: Telecomunicações

90

Case 3: MORTO Telecom

#


C3 - MORTO TelecomC3 -MORTO Telecom

Prompt - Parte 1

Forneça apenas se solicitado

Guia para o entrevistador

TrapsCookies

Nosso cliente é a MORTO Telecom, uma provedora de serviços de telecomunicações 
brasileira, com sede em São Paulo. Ela é uma empresa que já está no mercado há um 
bom tempo, porém está passando por alguns problemas nos últimos meses.
O Diretor-executivo da MORTO, cujo nome é Silvio Tantos, entrou em contato com 
você, pontuando que estão enfrentando problemas de retenção de clientes, e para te 
testar como consultor, ele te perguntou:
Quais drivers você pensa que podem ser a causa do problema de retenção na minha 
empresa?

● A empresa atua majoritariamente em serviços mobile
● Existem 3 grandes players no mercado
● Nosso cliente tem a maior cobertura
● Seus serviços de voz são mais caros do que outros provedores

- Possíveis problemas com 
tecnologias ultrapassadas
- Possíveis mudanças de 
hábitos por parte dos 
clientes
- Falta de pagamentos 
pelos consumidores
- Social: existência de 
planos familiares e 
influência do círculo social

-Não perguntar sobre a 
concorrência
-Não perguntar sobre 
preço 
-Não perguntar sobre 
qualidade do serviço

O entrevistado pode ter dúvidas com relação ao o que é 
um driver, diga a ele que ele pode considerar todas as 
possíveiscausas do problema como sendo um driver. 
Como é um case simples, tente trucar o entrevistado 
questionando os motivos de cada ideia que ele passar, 
para testar como ele lida com pressão.
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Abordagem sugerida - Parte 1

Por que os 
clientes da 

MORTO estão 
cancelando 

nossos serviços?

Eles querem 
cancelar

Eles estão sendo 
forçados a 
cancelar

C3- MORTO Telecom

Guia para o entrevistador

O entrevistado pode ter 
dúvidas com relação ao o 
que é um driver, diga a ele 
que ele pode considerar 
todas possíveis causas do 
problema como sendo um 
driver. Como é um case 
simples, tente colocar o 
entrevistado sob pressão ao 
questionar os motivos de 
cada ideia que ele passar, 
para testar como ele lida com 
pressão.

Eles estão 
contratando do 

competidor

Eles não estão 
mais contratando 
serviços mobile

MORTO está 
cancelando 

intencionalmente

MORTO está 
cancelando 

acidentalmente

Eles estão fugindo da 
MORTO

Eles gostam da 
MORTO, mas estão 
atraídos por outras 

ofertas

MORTO está se 
livrando de clientes 

que não pagam

MORTO está deixando 
alguns segmentos de 

mercado( região, 
tipos de produtos e 

etc)

MORTO está com 
problemas em seus 

sistemas

MORTO está com 
problemas em seus 

processos   92
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C3 - MORTO TelecomC3 -MORTO Telecom

Prompt - Parte 2

Forneça apenas se solicitado

Guia para o entrevistador

TrapsCookies

Um ambiente recessivo é esperado no próximo ano e a taxa de churn deve aumentar 
em favor de provedores de serviços mais baratos. Para manter o número atual de 
assinantes, quantos clientes a empresa deveria roubar de seus concorrentes?

● Tamanho do mercado: 100 milhões
● Taxa de crescimento do mercado: 1%
● Participações de mercado para as empresas:
● Nosso cliente: 50%
● Empresa A: 30%
● Empresa B: 20%
● Taxa de churn atual: 3%
● A recessão vai aumentar a taxa de churn em 50%

-Não ter em mente o 
conceito de Churn Rate
-Não perguntar a taxa de 
crescimento do mercado
-Não perguntar Market 
Share nem Market Size

Não forneça as informações sem que o entrevistado 
peça. Deixe-o pensar em como ele vai resolver.
Caso ele não saia do lugar, questione quais 
informações ele usaria para resolver o problema.

-Perguntar em quanto o 
Churn Rate aumenta com 
a recessão.
-Perguntar sobre o 
mercado e qual 
porcentagem as 
concorrentes possuem.
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Abordagem Sugerida - Parte 2

Dados:

● Tamanho do mercado: 100 milhões
● Taxa de crescimento do mercado: 1%
● Participações de mercado para as 

empresas:
○ Nosso cliente: 50%
○ Empresa A: 30%
○ Empresa B: 20%

● Taxa de churn atual: 3%
● A recessão vai aumentar a taxa de churn 

em 50%

Cálculos:

MORTO tem Market Share de 50% de um mercado de 100M, logo tem 50M de clientes.

Supondo que ele vai manter esse Market Share, com o crescimento do Mercado em 
1%, ele então ganharia 0,5M de clientes no próximo ano(desconsiderando o churn rate)

 Churn rate:

# Clientes perdidos no período

# Clientes no início do período

O churn, aumentou em 50% no próximo ano, logo:

churn rate de 2020 = 3% + (50%*3%) = 4,5%

# de clientes no início do período = 50M

Substituindo na fórmula,

# de clientes perdidos no período = 2,25M

Como ele quer manter em 50M, e ele vai ganhar 0,5M e perder 2,25M, logo para manter 
em 50M ele teria que tomar 1,75M de clientes dos seus competidores.

C3 - MORTO TelecomC3 -MORTO Telecom
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C3 - MORTO TelecomC3 -MORTO Telecom

Prompt - Parte 3

Guia para o entrevistador

TrapsCookies

O que nosso cliente pode fazer para diminuir a taxa de churn? Após responder isso, já 
pode dar sua recomendação final.

-Não pensar na mudança 
de preço nem de produtos

O entrevistado deve apresentar o maior número de 
ideias que ele conseguir, e em seguida, dar sua 
recomendação.
Uma boa recomendação, contempla o que o cliente 
deve fazer, quais riscos o cliente vai ter, e quais os 
próximos passos o cliente deve tomar.
Por se tratar de um case mais aberto, o entrevistado é 
mais livre sobre sua recomendação final, o importante 
é que ele seja claro e justifique bem.

   Para diminuir a taxa de churn o cliente pode:

● Lançar novos preços de planos. Ex: Planos de preços personalizados para 
cada cliente / segmento.

● Estudar tendências e criar ofertas para os possíveis desertores.
● Vender outros produtos, de modo a criar barreira de saída
● Agradecer e fazer pesquisa de satisfação com os clientes atuais existentes
● Enviar ofertas personalizadas de produtos e serviços
● Desenvolver um programa de fidelidade
● Observar a rotatividade sazonal
● Melhorar ainda mais a cobertura: motivo número um para rotatividade

-Programa de fidelidade
-Aumentar cobertura
-Pesquisa de satisfação
-Atendimento ao cliente 
diferenciado (menos 
robotizado)
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● Tipo: Lucratividade
● Dificuldade: Média
● Indústria: Entretenimento

Case 4: Mulheres.DVD



Prompt - Parte 1

Forneça apenas se solicitado

Guia para o entrevistador

TrapsCookies

● O que é o Mulheres.DVD? É uma plataforma online que aluga filmes 
DVD. O diferencial do Mulheres.DVD é que ele foca no público 
feminino, carregando títulos apenas para este nicho de mercado.

● Qual o modelo de negócios? Os clientes se inscrevem na plataforma, 
fazem o pedido, recebem o DVD em casa e depois enviam de volta.

● Oferece mais de um tipo de plano? Sim, mais especificamente, o 
Mulheres.DVD oferece 3 modelos de assinatura (1, 2 ou 3 filmes por 
vez, sendo possível alugar o filme mais de vez ao mês).

- Estrutura de receita e 
custo, identificar o 
aumento de custo

- Custo variável não é 
uma função do volume de 
assinantes, mas de 
outros drivers (como o 
número médio de filmes 
locados por mês)

C4- Mulheres.DVD

Os números financeiros do último período foram divulgados e a margem de 
lucro bruto do Mulheres.DVD diminuiu por dois anos consecutivos. 

O CEO contratou você para recomendar uma solução.

- De acordo com a estrutura que o candidato 
montar, vá fornecendo as informações que ele 
pedir conforme o slide seguinte.
- Caso o candidato queira explorar receita, forneça 
o Anexo A, e caso o candidato queira explorar 
custos, forneça Anexo B. 
- Se o candidato se mostrar perdido, conduza ele 
para as devidas análises
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C4- Mulheres.DVD

Abordagem sugerida - Parte 1

Principais fatores de custo:
● Custos Fixos

○ Administrativo
● Custos Variáveis

○ Distribuição
○ Amortização de DVD

➢ O modelo de  assinatura de 1 filme por vez foi, 
lançado há 1,5 anos

➢ Crescente número de clientes e receita
➢ Preços inalterados

➢ Custos fixos insignificantes
➢ Amortização de DVD considerada variável
➢ Custo de distribuição estável por unidade

➢ Nenhuma mudança na demanda geral ou na 
demanda do público-alvo (mulheres)

➢ Nenhuma alteração nas preferências do 
cliente

➢ Nenhum outro concorrente no nicho do 
Mulheres.DVD

➢ Os estúdios continuam vendendo
➢ As margens para concorrentes como a Netflix 

não estão diminuindo

Acompanhamento e orientação:

Por que a 
margem de 
lucro bruto 
diminuiu? 
Como isso 
pode ser 

revertido?

É uma questão 
de receita, 
custos ou 
ambos?

Qual é a causa? 
Algo específico 

do 
Mulheres.DVD 
ou tendência 
de mercado?

Custos 
Mulheres.DVD

Mercado

Concorrência

Receita
Mulheres.DVD

Mudanças na oferta?
● Nova competição
● Mais rivalidade
● Menos filmes vendidos 

pelos estúdios

Mudanças na demanda?
● Tamanho do mercado
● Demografia
● Tecnologia/produtos 

substitutos

Alterações nos fatores de receita:
● Preço
● Mix de assinaturas
● Número de clientes
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C4- Mulheres.DVD

Modelos de assinatura

Assinatura 1:
● 1 filme por vez
● $9,99 / mês

Assinatura 2:
● 2 filmes por vez
● $14,99 / mês

Assinatura 3:
● 3 filmes por vez
● $19,99 / mês

Anexo A - Crescimento e mix de receita
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Componentes de custo variável

● Distribuição
○ Principalmente custo de envio

● Amortização de conteúdo
○ Amortização linear de filmes (30 

locações = vida útil)
○ Considerada variável porque a 

biblioteca de DVDs é uma função 
do volume de locações

● Subsídios
○ Subsídio para filmes perdidos no 

correio

● Outros
○ Reparação de caixas de DVD, etc.

Anexo B - Custo variável por unidade

C4- Mulheres.DVD
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O candidato deve identificar as seguinte conclusões 
dos Anexos A e B:

● As receitas estão crescendo para todas as 
assinaturas, principalmente para Assinatura 1.

● Os custos variáveis   dependem do número de 
filmes locados por mês (não do volume de 
assinaturas). Os custos de distribuição e 
amortização compõem a maior parcela dos 
custos variáveis.

● Os 2 principais fatores de lucro bruto são:
○ Mix de assinaturas
○ Média de locações por mês O CEO gostou das suas análises até então e pediu para que 

você avaliasse a margem de lucro bruto para cada tipo de 
assinatura 

Abordagem Sugerida - Anexos
Guia para o Entrevistador

Após o candidato apresentar os insights que ele tirou dos 
gráficos, leia o Prompt 2 e forneça o Anexo C.
Caso o candidato esteja com muita dificuldade, vá 
conduzindo para que ele consiga progredir com o Case.

Obs: Permita que o candidato arredonde os números para 
realização dos cálculos. E para facilitar, caso ele pergunte, 
permita que ele considere apenas o ano de 2010 para realizar 
os cálculos.

Prompt - Parte 2

C4- Mulheres.DVD
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C4- Mulheres.DVD

Anexo C - Dados de receita e locação
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C4- Mulheres.DVD

Cálculo da margem de lucro para cada assinatura:

Margem de lucro bruta = [(Lucro bruto) / (Receita total)] * 100

Do Anexo B, Custo por unidade = $1,1 + $0,55 + $0,15 + $0,05 = $1,85

Assinatura 1:
Receita por assinante = $9,99/mês ~ $10/mês
Custo por assinante = Custo por unidade * # Médio de unidade = $1,85 * 6 = $11,1
Margem de lucro bruta = [($10 - $11,1)/$10]*100 = - 11% 

Assinatura 2:
Receita por assinante = $14,99/mês ~ $15/mês
Custo por assinante = Custo por unidade * # Médio de unidade = $1,85 * 7,5 = $13,88
Margem de lucro bruta = [($15 - $13,88)/$15]*100 = 7,47% 

Assinatura 3:
Receita por assinante = $19,99/mês ~ $20/mês
Custo por assinante = Custo por unidade * # Médio de unidade = $1,85 * 8 = $14,8
Margem de lucro bruta = [($20 - $14,8)/$20]*100 = 26%

Abordagem Sugerida - Parte 2

Guia para o Entrevistador

Note que há outras maneiras de realizar o 
cálculo da Margem de lucro bruta, o 
importante é que seja feito de maneira 
eficiente.
O candidato deve perceber que:

● A assinatura 3 é mais lucrativa que 
os outros modelos

● A assinatura 2 é rentável
● A Assinatura 1 não é rentável

Quando ele perceber isso, pergunte a ele:

 ‘O que você acha que aconteceria se 
aumentarmos o preço da Assinatura 1 ?’

A resposta deve ser algo como:
‘Isso pode fazer com que a Assinatura 1 seja 
lucrativa, mas o aumento de preço pode 
levar a uma queda de clientes’.
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C4- Mulheres.DVD

O CEO revelou que de fato as receitas cresceram, mas:
● A assinatura 2 é menos lucrativa que 3 e
● A assinatura 1 está sendo vendida com prejuízo

A razão disso é que a Mulheres.DVD está subsidiando seu próprio crescimento 
(vendendo com prejuízo)

E então, ele pediu para que você consultor, listasse novas formas de melhorar 
sua lucratividade.

Prompt - Parte 3

É muito comum empresas ao entrar em um novo segmento de mercado, reduzirem sua 
margem ou até mesmo queimar caixa, para abocanhar uma fatia de mercado.

Nesse caso em específico, a Mulheres.DVD está com margem negativa em seu novo 
produto ‘Assinatura 1’, muito provavelmente para ganhar mercado, uma vez que esse é o seu 
produto mais novo (lançado a 1,5 anos).

Overview para o entrevistador

Guia para o Entrevistador

A ideia dessa parte 3, é que o 
candidato faça um Brainstorming,  
sendo o mais exaustivo possível. 
Pressione o candidato solicitando 
o máximo de ideias que ele puder.. 
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C4- Mulheres.DVD

Crescimento Saudável da Receita
● Reavaliar os modelos de assinatura

○ Adicione máximo número máximo de filmes 
mensais

○ Reestruturar Ass.1 em um modelo rentável
● Testar a elasticidade dos preços dos clientes entre 

Ass.1, Ass.2 e Ass.3. 
● Publicidade direcionada para aumentar a base de 

clientes
● Expandir em outros nichos: filmes para homens e 

crianças

Racionalização de custos
● Negocie descontos por volume para 

diminuir o custo de distribuição
● Incentivar os clientes Ass.2 e Ass.3 a enviar 

mais de um filme junto
● Promova locações de filmes mais antigos 

(com menor custo de amortização de 
conteúdo)

● Negociar com estúdios de cinema para 
reduzir o custo de DVD

Guia para o Entrevistador

Formas de aumentar lucratividade
Abordagem Sugerida - Parte 3

Assim que o candidato apresentar o Brainstorming, peça para ele dar a 
recomendação final, com riscos e próximos passos.
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C4- Mulheres.DVD

Recomendação
● O Mulheres.DVD aumentou suas receitas adicionando clientes nos Ass.1 e Ass.2. Ele subsidiou o Ass.1 com recursos 

do Ass.2 e Ass.3, uma vez que Ass.1, estava obtendo margens negativas.
● O Mulheres.DVD precisa reestruturar o Ass.1 para devolvê-lo à lucratividade.
● Ajustar o preço é uma alternativa. O Mulheres.DVD também deve racionalizar o custo e se concentrar nos 2 principais 

componentes de custo: custo de distribuição e amortização de conteúdo.
● No futuro, o Mulheres.DVD deve avaliar a entrada em outros nichos de mercado.

Riscos
● O ajuste de preços pode levar à canibalização, com os clientes do Ass.3 mudando para o Ass.2 e os do Ass.2 para o 

Ass.1.
● O Mulheres.DVD precisa identificar a oferta premium que Ass.2 e Ass.3 têm.
● O Mulheres.DVD deve ser cauteloso ao reestruturar o Ass.1, para não perder clientes

Próximos passos
● Analisar a elasticidade de preço dos clientes para diferentes tipos de assinatura
● Renegociar contratos com distribuidores e estúdios de cinema

Abordagem Sugerida - Recomendação Final
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● Tipo: Fusões e Aquisições (M&A)
● Dificuldade: Média
● Indústria: Serviços Financeiros
● Híbrido

Case 5: Zabumba Zoo



Nosso cliente é um zoológico que está pensando em adquirir uma girafa famosa 
de uma reserva africana.

É um investimento enorme, mas eles acreditam que a nova girafa seria uma 
grande contribuição para a comunidade animal. Você foi contratado para ajudar a 
decidir se é uma boa ideia. O que você consideraria ao tentar ajudar seu cliente a 
tomar essa decisão?

Prompt - Parte 1

Forneça apenas se solicitado

●Número de pessoas que visitam o zoológico anualmente: 300 mil
●Preço da entrada: US $ 15
●Possíveis benefícios da aquisição: aumento da participação; outro zoológico que 
adquiriu uma girafa semelhante teve um aumento de 8%
●Custos da aquisição da girafa

○ Custos imediatos: taxas de aquisição, custos de transporte e novas instalações.
○ Custos anuais de manutenção: custos com alimentação, saúde e treinadores 

adicionais
○ Custo de aquisição:US $ 235K
○ Novas instalações: US $ 850K
○ Transporte: US $ 110K
○ Manutenção anual: US $ 90K
○ Taxa de desconto (banco):  20% Suponha que o custo imediato seja pago hoje, 

e os custos e benefícios anuais sejam realizados a partir do próximo ano e 
mantidos em perpetuidade, mesmo que a girafa não consiga sobreviver.

C5 - Zabumba Zoo

●Mesmo que o cliente seja um zoológico, 
estamos realizando uma processo semelhante ao 
que é feito ao subscrever uma apólice de seguro. 
O caso avalia conceitos básicos, mas envolve 
muitos cálculos e uso de recursos financeiros e 
técnicas de avaliação.
●Principais objetivos do caso:

1. Avaliação do investimento - Percorra as 
processo de avaliação de um ativo
2. Análise do ponto de equilíbrio - determine a 
receita aumento necessário para um VPL 
positivo
3. Avaliação de Risco - O zoológico deve usar 
um contrato de seguro para proteger o risco de 
queda?

●Arredondar números geralmente é bom, mas 
não deve ser feito ao extremo, pois irá alterar os 
resultados

Overview para o entrevistador
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C5 - Zabumba Zoo

Abordagem Sugerida - Parte 1

Ele deve começar perguntando sobre os 
benefícios e custos associados à aquisição da 
girafa, presentes no slide anterior.

O entrevistado deve pensar em realizar um 
breakeven e uma análise de sensibilidade.

Depois, ele precisa pensar em executar uma 
avaliação de risco (momento em que deve ser 
redirecionado para o Anexo 1 na página 
seguinte).

Quando o entrevistado mencionar a ideia de fazer uma 
avaliação de risco, mostrar o Anexo 1 (próxima página).
Compartilhar os dados e informações de benefícios e 
custos associados à aquisição da girafa mediante a 
perguntas de clarificação correspondentes.

Guia para o Entrevistador
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Anexo 1 - Resultados da Pesquisa de Mercado

C5 - Zabumba ZooC5 - Zabumba Zoo

Possível 
Aumento de 
Audiência

Receita Anual Probabilidade

3% $ 135.000,00 20%
5% $ 225.000,00 40%
7% $ 315.000,00 30%
9% $ 405.000,00 10%

Receita adicional esperada $ 252.000,00
Receita anual atual $ 4.500.000,00
Receita total esperada $ 4.752.000,00
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C5 - Zabumba ZooC5 - Zabumba Zoo

Usando os dados sobre os benefícios e custos ao zoológico da aquisição.

Determine se essa compra da girafa faz sentido financeiro para o 
zoológico, usando o valor do Valor Presente Líquido (VPL).

Prompt - Parte 2
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US$360.000,00

US$155.000

A fórmula para resolução é: 
VPL = - US$ 1.195 mil + ((US$ 360 mil - US $ 90 mil) / 0,20) = US$ 155 mil

C5 - Zabumba ZooC5 - Zabumba Zoo

Valor Presente 
Líquido

Valores 
Presentes

Valores Futuros

Taxa de 
Desconto

Benefícios: 
Não há

Custos
-US$1.195.000

US$270.000

0,2

-US$1.195.000

Benefícios

Custos

-US$90.000

US$360.000

Aquisição: - US$235.000

Novas instalações: - US$850.000

Transporte: - US$110.000

Manutenção: - US$90.000

Taxa de aumento de audiência: 0,08

Preço do ingresso: US$15

Visitantes anuais do zoológico: 300.000

Abordagem Sugerida - Parte 2
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A Zabumba Zoo. está receosa em usar como referência o aumento de audiência do outro zoológico de 8%. A empresa pensa 
que a audiência poderia aumentar em menos de 8%. Que análise você poderia realizar para resolver esse receio? Qual é o 
aumento de audiência necessário para o breakeven?

Prompt - Parte 3

C5 - Zabumba Zoo

Você deve verificar se o entrevistado determinou que uma análise de sensibilidade/ponto de equilíbrio (breakeven) do cálculo do 
VPL com menor aumento de audiência, pois isso ajudará a confirmar que o projeto ainda faz sentido.

Veja a página de cálculos para conferir os cálculos do entrevistado.

Guia para o Entrevistador
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Abordagem Sugerida - Parte 3

Deve-se determinar a análise do break-even do cálculo do VPL a partir do menor aumento de audiência. Isso  ajudará a confirmar que 
o projeto ainda faz sentido. O raciocínio é o mesmo do exercício de VPL, com a diferença que temos que encontrar a taxa de aumento 
de audiência para o break-even (indicado como X). Para isso, precisamos encontrar a receita adicional necessária (os benefícios em 
Valores Futuros) que abateriam os custos em Valores Presentes.

Para os cálculos usamos como base a árvore da 
questão anterior só que no outro sentido.
Break-even =
= ((benefícios_futuros-$90.000)/0.20)-$1.195.000
0 = ((benefícios_futuros--$90.000)/0.20)-$1.195.000

Isolando benefícios futuros:
($1.195.000)x0.20 = benefícios_futuros-$90.000
Receita = $239.000 + $90.000 = $329.000 

Depois de encontrar os Benefícios Futuros, é possível 
encontrar a taxa de audiência necessária X
$329,000 = (300,000) x (15) x (X)
X = ($329,000 / $4.5M) = 7.3%

Assim, seria necessária uma taxa de 7.3% de aumento 
de audiência para que se chegue ao break even do 
VPL.

C5 - Zabumba ZooC5 - Zabumba Zoo

Valor 
Presente 
Líquido

Valores 
Presentes

Valores 
Futuros

Taxa de 
Desconto

Benefícios: 
Não há

Custos
-US$1.195.000

0,20

-US$1.195.000

Benefícios 
futuros

Custos

-US$90.000

benefícios_futuros

Aquisição: - US$235.000

Novas instalações: - 
US$850.000

Transporte: - US$110.000

Manutenção: - US$90.000

Taxa de aumento de 
audiência: X

Preço do ingresso: US$15

Visitantes zoológico/Ano: 
300.000
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Como o zoológico é muito contrário a riscos, eles estão interessados em cobertura de alguns de seus riscos negativos. Uma 
empresa de seguro se ofereceu para fornecer ao zoológico uma constante receita para aumentar a receita total para US$ 
250.000 por ano, se os aumentos de audiência forem menores ou iguais a 5% (se a receita for de US$135 mil, o seguro dará 
ao zoológico US$115 mil).
Em troca, a companhia de seguros quer que o zoológico pague 1% da receita anual total do zoológico como bônus.
O que você pode fazer para determinar se isso foi um bom negócio?

Prompt - Parte 4

C5 - Zabumba Zoo

Você deve identificar se o entrevistado reconhecer que são necessárias informações adicionais e que um estudo de pesquisa de 
mercado pode ajudar nesse processo.
Forneça o Anexo 1 após o entrevistado identificar essa noção. Assim, o entrevistado deve usar a pesquisa de mercado para 
determinar o provável aumento de audiência.

Guia para o Entrevistador
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Assim, vemos que Custo>Benefício. Isso significa que a aquisição da girafa não é 
recomendável, considerando que o zoológico quer evitar riscos

C5 - Zabumba ZooC5 - Zabumba Zoo

Abordagem Sugerida - Parte 4

Análise de 
mercado 

(custo x benefício)

Custo

Benefício
(Para aumento de 

audiência ≤5%)

Taxa do seguro:  1%

Receita total: US$4.752.000-US$47.520

US$34.200

Para 3%: (252.000 - 135.000) * 0,20

Para 5%: (252.000 - 225.000) * 0,40
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Dê sua recomendação final para o CEO da Zabumba Zoo. Leve em 
consideração tudo que foi analisado no caso.

Prompt - Parte 5

C5 - Zabumba Zoo

É improvável que a aquisição da girafa seja uma boa ideia para o zoológico, dadas as informações fornecidas. Em outros jardins 
zoológicos, o atendimento aumentou substancialmente devido a uma nova girafa; no entanto, com base em nossa pesquisa de 
mercado, parece menos provável que possamos equilibrar o investimento por meio de maior participação. Recebemos um 
contrato de seguro para ajudar a mitigar alguns dos riscos negativos; no entanto, é muito caro criar valor.
Para tornar o investimento mais aceitável, podemos considerar a negociação com a companhia de seguros para aumentar os 
benefícios de receita fornecidos ou diminuir o custo do prêmio.

Casos excelentes irão:
● Identificar que podemos usar os aumentos de frequência de outro zoológico como referência para estimar nossos próprios 

aumentos de audiência
● Observar no Anexo 1 que é improvável que a participação aumente o suficiente para o zoológico se equilibrar
● Observe que os prêmios e benefícios da companhia de seguros são afetados por aumentos de participação; portanto, se o 

aumento de audiência for sempre superior a 5%, o zoológico estará pagando ainda mais, mas não obtendo benefício
● Observar que o contrato da companhia de seguros é essencialmente uma opção; portanto, uma estrutura diferente do 

contrato pode ser mais adequada para o zoológico

Abordagem sugerida - Parte 5
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● Tipo: Avaliação da indústria
● Dificuldade: Alta
● Indústria: Energia

118

Case 6: Clean Energy

#


Prompt - Parte 1

Guia para o entrevistador

TrapsCookies

- O candidato levantar 
pontos de oferta e 
demanda tais como 
mudanças nos hábitos de 
consumo e a possibilidade 
de Würden tomar energia 
emprestada de outras 
regiões..

-  O candidato não levar 
em conta questões legais 
e regulamentação, o 
futuro das usinas 
nucleares que serão 
desativadas e quem irá 
financiar essa mudança 
de matriz energética.

O candidato deve construir uma estrutura básica 
para abordar as principais áreas de política 
energética em Würden.
- Não se aprofunde muito em detalhes, porque as 
próximas duas questões irão cobrir o déficit 
energético e a usina.

C6 - Clean Energy

Em meados de 2011, o governo alemão comprometeu-se em desativar toda a sua capacidade 
de produção de energia nuclear nos próximos 10 anos. Os objetivos do governo são: substituir 
esse aparato nuclear por fontes de energia renovável; reduzir gases do efeito-estufa em 40% 
até 2020 e em 80% até 2050; garantir que a energia renovável contribua com 80% do setor 
energético alemão até 2050; garantir que o consumo de energia caia em 20% até 2020 e 50% 
até 2050. Würden é um centro cultural e econômico do noroeste da Alemanha, com 640.000 
habitantes. Devido a isso a cidade abriga um grande número de empresas multinacionais e 
complexos industriais. Este município foi incluído em um programa federal antinuclear e o 
prefeito precisa de uma nova estratégia energética. Você foi contratado(a) para ajudá-lo.

Overview para o entrevistador
O case possui três componentes principais: 

● Análise qualitativa: determinar como a matriz 
energética irá mudar com o desligamento das usinas 
nucleares e qual o impacto dessa decisão 
governamental.

● Análise quantitativa: interpretação dos dados e 
gráficos referentes ao consumo de energia em 
Würden (cálculo do CAPEX e do VPL são muito 
importantes nessa etapa do case).

● Conclusão: por meio do CAPEX encontrado comparar 
as quatro opções e determinar a melhor  forma de 
substituir a matriz energética.   119



Abordagem sugerida - Parte 1

C6- Clean Energy

Demanda

Qual é a demanda 
diária/anual?

Qual a estrutura de 
consumo de energia? 
(principais consumidores 
por setor)

Há previsões de 
mudança no consumo?

Quais são os 
consumidores mais 
cruciais? (Ex. hospitais)

Oferta

Quão grande é a oferta 
de energia nuclear?

Há outras fontes de 
energia na região?

Há oportunidade de 
ampliar a produção 
atual?

Podemos “emprestar” 
energia de outros 
estados?

Quais fontes de energia 
renovável podemos 
usar?

Velhas usinas 
nucleares

Como os resíduos 
nucleares têm sido 
tratados?

Quanto o desligamento 
irá custar?

Como podemos usar as 
demais usinas de 
energia no período 
pós-desligamento?

O que faremos com os 
trabalhadores das usinas 
nucleares?

Financiamento

Quem irá financiar o 
desligamento e a 
reestruturação 
energética?

Deveríamos atrair 
investidores privados?

Podemos contar com 
fundos de 
desenvolvimento 
internacional e federal?

Há subsídios (créditos 
tributários) na produção 
de energia renovável?

Deveríamos esperar um 
VPL positivo?

Questões 
legais/entre outras

Quem irá lidar com os 
donos das usinas 
nucleares?

Podemos ajudá-los a 
encontrar novas 
oportunidades de 
investimento na região 
ou prover 
compensações?

Deveríamos prover 
subsídios adicionais a 
novos projetos de 
energia na região?
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O prefeito quer que você defina a redução de oferta de energia após o desligamentos das usinas nucleares.
Prompt - Parte 2

C6 - Clean Energy

Entregue o anexo 1.

Guia para o Entrevistador
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Parque solar
(solução existente)
Produção anual: 300.000 
MWh
Localização: 20 milhas NE

Anexo 1 - Resultados da Pesquisa de Mercado
Usina  de gás natural
(solução existente)
Produção anual: 800.000 
MWh
Localização: 20 milhas SE

Usina nuclear
(solução existente)
Produção anual: 900.000 
MWh
Localização: 80 milhas SE

Consumo diário domiciliar na Alemanha: 9,95 kWh/dia
1 MWh = 1.000 kWh
Perdas de energia para cada 1 milha de transmissão: 0,05%

C6 - Clean Energy
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Guia para o Entrevistador no Anexo 1 (1.1 de 2)
Oferta de Energia
Em primeiro lugar, o entrevistado deve perceber que essa questão é sobre a relação entre oferta e 
demanda de energia em Würden. Sem uma usina nuclear, Würden não será capaz de sustentar seu 
consumo corrente. A oferta pode ser estimada em MWh (por ano):
*Premissa para a perda média de energia por uma milha de transmissão: 0,05%

1. Parques solares: 
Perdas de energia*: 0,05%/milha * 20 milhas = 1,00%
Energia entregue: 300.000 MWh * (100% - 1%) = 297.000 MWh

1. Usinas de gás natural:
Perdas de energia*: 0,05%/milha * 20 milhas = 1,00%
Energia entregue: 800.000 MWh * (100% - 1%) = 792.000 MWh

2. Usinas nucleares:
Perdas de energia*: 0,05%/milha * 80 milhas = 4,00%
Energia entregue: 900.000 MWh * (100% - 4%) = 864.000 MWh

Oferta total: 297.000 + 792.000 + 864.000 = 1.953.000 MWh

Demanda de Energia
Em segundo lugar, o candidato deveria calcular a demanda usando o consumo dos domicílios. Tome 
como premissa que um domicílio é formado por 4 pessoas. Para facilitar os cálculos, o candidato pode 
arredondar o consumo das famílias para 10 kWh. 
Ajude o candidato a ter o insight de que o consumo de energia é calculado anualmente, e ela/ela 
precisará multiplicar este número por 365 dias.

Consumo total dos domicílios: Nº de domicílios * 10 kWh * 365 dias

C6 - Clean Energy
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Guia para o Entrevistador no Anexo 1 (1.2 de 2)

Distrito População Domicílios Consumo por 
domicílio (kWh)

Leste 80.000,00 20.000,00 73.000,00

Oeste 160.000,00 40.000,00 146.000,00

Sul 240.000,00 60.000,00 219.000,00

Norte 160.000,00 40.000,00 146.000,00

C6 - Clean Energy
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Guia para o Entrevistador no Anexo 1 (2 de 2)

Distrito Produção Empresas Domicílios Social Total

Leste 73.000,00 73.000,00 73.000,00 146.000,00 365.000,00

Oeste 146.000,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 584.000,00

Sul 109.500,00 109.500,00 219.000,00 109.500,00 547.500,00

Norte 73.000,00 73.000,00 146.000,00 - 292.000.00

Total da cidade      1.788.500,00

Definindo o consumo de outros clientes no Distrito Leste:
Consumo dos domicílios: 73.000 MWh → 20% do Total
Empresas (20%): 73.00 MWh / 20% * 20% = 73.000 MWh
Social (40%): 73.000  MWh / 20% * 40% = 146.000 MWh
Total para Distrito Leste: 73.000 MWh + 73.000 MWh + 146.000 MWh = 365.000 MWh

Em terceiro lugar, a suboferta de energia projetada é igual a: 
1.953.000 MWh - 1.788.500 MWh = - 699.500 MWh ≈ - 700.000 MWh

C6 - Clean Energy
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Para garantir o fornecimento de 700.000 mWh* de energia por ano para Würden, a equipe local do projeto identificou várias 
opções. O prefeito solicitou que você as revisse, definisse o total de unidades energéticas necessárias (para cada fonte de 
energia) e recomendasse o projeto mais viável. Todas as operações serão realizadas gratuitamente pela Agência Federal de 
Energia, porém o orçamento local só irá cobrir os investimentos iniciais. As perdas na transmissão de energia podem ser 
negligenciadas.

Prompt - Parte 3

C6 - Clean Energy

Entregue o anexo 2.

Guia para o Entrevistador
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Projeto Usina solar Parque eólico 
offshore

Parque eólico 
onshore

Usina de gás 
natural

Nº de unidades ? ? ? ?

Capacidade por 
unidade**, mW 0.4 8 8 200

Fator de 
capacidade 25% 50% 25% 50%

CAPEX por 
unidade, $M 0.5 20 8 320

Vida útil, anos 15 15 15 15

Anexo 2 - Resultados da Pesquisa de Mercado

O fator de capacidade de uma usina consiste na razão de sua 
produção real sobre determinado período de tempo, ao seu 
produto potencial caso fosse possível operar na capacidade 
máxima de forma contínua neste período.* Número de horas por ano = 8760

** Capacidade da placa de identificação (potencial)

C6 - Clean Energy
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Parque solar

Produção real de um painel 
solar é igual a:
0,4 * 25% = 0,1 mW

Um painel produz 0,1 * 
8.760 = 876 mWh ao ano

Você precisa de 
700.000/876 = 800 painéis 
para atingir a meta

CAPEX: 800*0,5 = $400M

Parque eólico offshore

Produção real de uma 
turbina offshore é igual a:
8*50% = 4 mW

Uma turbina produz 4*8.760 
= 35.040mWh ao ano

Você precisa de 
700.000/35.040 ≈ 20 
turbinas para atingir a meta.

CAPEX: 20*20 = $400M

Parque eólico onshore

Produção real de uma 
turbina offshore é igual a:
8*25% = 2 mW

Uma turbina produz 2*8.760 
= 17.520mWh ao ano

Você precisa de 
700.000/17.520 ≈ 40 
turbinas para atingir a meta.

CAPEX: 8*20 = $320M

Usina de gás natural

Produção real de uma usina 
é igual a: 200*50% = 100 
mW

Uma usina produz 
100*8.760 = 876.000 mWh 
ao ano

CAPEX: 1*320 = $320M

Porém,o candidato deve 
lembrar que esta opção 
emite CO2.

A solução dessa parte depende principalmente do cálculo do CAPEX de cada um dos projetos. O 
cronograma e as receitas dos projetos serão os mesmo para todos os tipos de instalações de 
energia. A Agência Federal de Energia cuidará das despesas operacionais e de manutenção, 
portanto, não há necessidade de cálculo de VPL completo.

Primeiro, o entrevistado precisa definir a capacidade líquida que pode fornecer 700.000 mWh por 
ano para Würden: 700.000 / 8.760 ~ 80 mWh (produção real)
Em segundo lugar, o entrevistado deve estimar o número de unidades de geração de energia para 
cada um dos projetos:

Guia para o Entrevistador

C6 - Clean Energy
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Recomendação

O prefeito quer ter uma breve reunião com você para determinar o caminho a seguir. Qual será a sua 
recomendação?

Abordagem sugerida - Parte 2

C6 - Clean Energy

● O parque eólico onshore é a melhor opção considerando o CAPEX inferior a 320M e sua habilidade de 
atender ao duplo objetivo de suprir a diferença entre oferta e demanda enquanto elimina as emissões de 
CO2. 

● O entrevistado deve ser capaz de quantificar os resultados dos prompts anteriores, enquanto também elenca 
riscos com a geração de energia eólica onshore e o levanta o risco de oportunidade de renunciar a outras 
fontes de energia.

● O entrevistado deve ser capaz de traçar um plano de ação e/ou implementação de alto nível

Abordagem Sugerida - Recomendação Final

A sigla CAPEX vem do termo em inglês CAPital EXPenditure e significa Despesas de 
Capital ou Investimentos em bens de capital. O CAPEX envolve todos os custos 
relacionados à aquisição de equipamentos que visam a melhoria de um produto, serviço 
ou da empresa como um todo. Em análise de investimentos, CAPEX é a medida de base 
para calcular o Retorno sobre Investimento em determinado projeto.
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● Tipo: Lançamento de Produto
● Dificuldade: Alta
● Indústria: Farmacêutica

130

Case 7: Farma Med

#


TrapsCookies

-  O candidato focar muito 
em questões legais.
- Candidato não perguntar 
o motivo da Farma Med 
ter interesse no acordo

Nosso cliente é a Farma Med., uma indústria farmacêutica que produz um 
medicamento chamado Heal, um medicamento cicatrizante vendido em vias 
líquidas atualmente. O produto é tipicamente aplicado com uma gaze especial 
em machucados ou durante o pós operatório. Farma Med está considerando 
um acordo com uma fabricante de Gazes, chamada Gaz Co. para criar um 
produto que combine o medicamento com a gaze para aplicação direta, com a 
venda de uma caixa da gaze umedecida com o medicamento. Gaz Co. venderia 
o produto final. Ela deve fazer isso?

Prompt - Parte 1

Forneça apenas se solicitado

● Se a Gaz Co. vende o produto final, Farma Med vende o medicamento 
para a Gaz Co.? Sim, o plano proposto é para a Farma Med vender o 
produto para Gaz Co. A partir disso Gaz Co. cuidará das relações com 
clientes e marketing.  

● Qual o objetivo do acordo? Determinar o melhor caminho para que a 
Farma Med mantenha ou melhore seus lucros

● Há algum outro uso para o Heal? Não, o uso é somente aplicado em pós 
operatórios e em machucados comuns. 

C7- Farma Med.

● De acordo com a estrutura que o 
candidato montar, vá fornecendo as 
informações que ele pedir conforme o 
slide seguinte.

● Caso o candidato queira explorar 
custos, forneça o Anexo A,.

Guia para o Entrevistador

-  Compreender como a 
estrutura de custos altera 
a margem de lucro da 
companhia
- Determinação do preço 
potencial
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A Farma Med. 
deve fazer o 

acordo com a  
Gaz Co?

Clientes

Produto

Competição

Lucros

Quem e quantos 
são?

De onde são?

Quanto estão 
dispostos a 
pagar? Custos

Margens 
(Novas e atuais)

Patente

Abordagem Sugerida - Parte 1

C7- Farma Med.

Gaz Co.

Características 
gerais

Produtos 
similares

Barreiras de 
Entrada

Market Share

Capacidade de 
produção

Benefícios 
produto novo

Clientes
● 2000 hospitais e postos de 

saúde no Brasil

Benefícios
● O produto combinado 

permite maior eficiência na 
aplicação

● Os compradores preferem, 
já que não precisam fazer 
compras separadas

● Menos desperdício do 
remédio

● Nenhum benefício adicional 
para a saúde

Patente
● Farma Med tem a patente 

do Heal.

Acompanhamento e orientação:
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O case possui três componentes principais: 

● Análise para determinar como a 
estrutura de custos mudará e qual a 
diferença na margem das 
companhias.

● Análise para determinar o preço 
potencial do produto combinado

● Conclusão de como o acordo deve 
ser estruturado

Overview para o entrevistador

C7- Farma Med.

● De acordo com a estrutura que o 
candidato montar, vá fornecendo as 
informações que ele pedir conforme 
o slide seguinte.

● Caso o candidato queira explorar 
custos, forneça o Anexo A,.

Guia para o Entrevistador

Acompanhamento e orientação:
Informações para fornecer se solicitado

Abordagem sugerida - Parte 2

Candidato deve calcular o novo preço do remédio: (60+10) * 1,2 = R$84,00

Lucro: 
Lucro Original da Via Líquida: 60 - 6 = R$ 54,00
Para manter o lucro, a empresa deve cobrar R$58,00 da Gaz Co (54 + 4)  
Lucro da Gaz Co. será de R$ 23,00 (84-58-3= 23)

Preços: 
WTP = Willingness To Pay = Disposição a pagar
WTP para via líquida original:  R$ 60,00
WTP para o pacote de gaze (com 50):  R$ 10,00
WTP aumenta em 20% 
Considere o uso de um pacote inteiro de gaze  e um vidro de 
remédio por tratamento. 

Custos: 
Gaze: R$3,00
Mostrar tabela de custos na próxima página
Custos da via original: R$6,00 
Custos da proposta: R$4,00 
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C7- Farma Med.

 Anexo A- Estrutura de Custos

COGS Medicamento Atual Medicamento Proposto

Fabricação 0,5 0,3

Matéria-Prima 3 2,5

Empacotamento 0,5 0,2

Marketing 2 1

  134



C7- Farma Med.

Informações para fornecer se solicitado

Você acredita que o acordo dará certo?

Prompt - Parte 2

Abordagem sugerida - Parte 3

Possivelmente o alto COGS que a Gaz Co. irá assumir 
para que o medicamento mantenha suas margens 
fragiliza o acordo. 

Além disso, manter as vendas por parte da Gaz Co. 
pode ser um risco para a Farma Med.

Solução: compartilhamento de receitas e  desconto 
baseado no volume de vendas

Verticalização: compra da Gaz Co. 

Acompanhamento e orientação:

Competição: Não  existe nenhum produto similar ao Heal, nem 
um produto com a combinação proposta pela companhia

Existem cerca de 30 companhias que fabricam a gaze especial 
para a aplicação do Heal.

Market Share da Gaz Co.: é a segunda maior do mercado, com um 
share de 25%.
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C7- Farma Med.

Recomendação:

O acordo nesses termos não deve ser feito, principalmente pelo fato das vendas serem assumidas pela Gaz Co., o 
que traria um risco de uma drástica diminuição do volume de vendas do Heal. Além disso, como a Gaz Co. assumiria 
essa etapa, seu COGS aumentaria, o que seria um risco para o cumprimento do acordo. Portanto, o ideal seria 
realizar uma integração vertical, pode haver uma mudança na estrutura do acordo ou realizar o acordo com outra 
empresa que fabrique gaze.

Abordagem Sugerida - Recomendação Final
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● Tipo: Pro Bono
● Dificuldade: Médio
● Indústria: Educação

Case 8: A Educação no Jd Romano 
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Case 8: Educação no Jd. Romano

#


C8 - A educação no Jd. Romano

Prompt - Parte 1

Forneça apenas se solicitado

Jardim Romano é um país fictício localizado na mesma região onde 
hoje existe a região metropolitana da cidade de São Paulo, no Brasil. 
Com uma população de 20 milhões de habitantes, o governo do Jardim 
Romano busca melhorar a quantidade e a qualidade da educação no 
país. O Clube de Consultoria Universitário foi chamado pelo Ministério 
da Educação do Jardim Romano para fornecer recomendações de 
modo a alcançar a transformação desejada em seu sistema escolar.

Guia para o entrevistador

Traps

- Não compreender que o 
país está na América 
Latina, e portanto, possui 
características de um 
país em desenvolvimento 
pode inviabilizar o case. 

Cookies

- Perguntar o objetivo 
do cliente; 
- Comunique sua 
estrutura de forma 
organizada

● Situação política e econômica do país: O Jd. Romano foi 
comandado por anos por governo autoritário que não tinha 
educação como prioridade. Agora o país é democrático e 
educação tornou-se prioritária; 

● Objetivo: Transformar o sistema educacional em 10 anos; 
● Período escolar: De 5 a 18 anos = 13 anos no total;
● Tipos de escola: Todas são públicas; 
● Cultura: A educação é vista como algo importante pela 

sociedade;

Forneça as informações a medida que o 
candidato fizer as perguntas. Tente não 
antecipá-lo. Caso o entrevistado fuja muito 
do assunto, faça considerações de modo a 
trazê-lo para o escopo do problema. 
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C8 - A educação no Jd. Romano

Educação no Jd 
Romano

Qualidade

Quantidade

Investimento financeiro disponível e realizado.

Número de professores e recursos como escolas.

Acesso por idade, gênero, região e etc.

Existe alguma formação técnica prioritária para o país?

Qualificação dos professores 

Disciplinas ministradas - Currículo Escolar 

O governo avalia o ensino privado como opção? 

Indicadores da qualidade do ensino existem? 

Prompt - Parte 2 
Quais são os problemas que você gostaria de investigar ao 
diagnosticar a condição do sistema escolar atual no Jardim 
Romano?

Abordagem Sugerida
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Prompt - Parte 2

Boa resposta

A resposta deve elencar os pontos abaixo: 

Excelente resposta

● Deve-se tomar cuidado para não abordar o problema puramente com medidas de “quantidade” (por exemplo, melhorar a 
proporção aluno / professor ou aumentar o gasto por aluno), pois não há indicação clara até o momento de que isso resultaria 
necessariamente em melhorias significativas na situação.

● As questões de qualidade são provavelmente importantes. Vimos anteriormente que, apesar dos gastos mais elevados em 
comparação com seus pares econômicos e de uma proporção aluno / professor mais baixa, Jardim Romano ainda 
apresentava um desempenho inferior na avaliação internacional. Isso indica que a qualidade do ensino e o conteúdo do 
currículo são questões importantes a serem investigadas minuciosamente.

● Examinamos principalmente questões de quantidade (por exemplo, professores e suprimentos escolares, gastos com 
educação) e como elas se relacionam a um único resultado educacional.

● Poderíamos continuar a investigar essas questões e é provável que haja outras medidas de resultados da Educação que 
poderiam ser consideradas, como avaliações alternativas, progressão para a educação pós-secundária ou resultados de 
emprego.

● Ainda temos que investigar as questões de qualidade, como a qualidade do currículo e dos professores.

C8 - A educação no Jd. Romano
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Prompt - Parte 2

O Jardim Romano preparou uma análise inicial, relacionando alguns parâmetros de educação do 
país com seus vizinhos. O primeiro grupo de países fica ao sul do Jardim Romano. Já o segundo 
conjunto contém os países com economia mais desenvolvida na América Latina. Em seguida, o 
último conjunto contém alguns países com economia semelhante ao cliente, medido em PIB per 
capita. 

O que você pode observar na tabela?

C8 - A educação no Jd. Romano

● Reserve algum tempo para examinar as informações e anotar quaisquer observações que você 
considera importante para resolução do case.

● Desafie-se a identificar tendências que não sejam imediatamente explícitas nos dados.
● Se necessário, questione seu entrevistador com perguntas de clarificação. Por exemplo, você 

pode perguntar: “O que uma pontuação mais alta na avaliação internacional significa?” e obter 
como resposta: “Mostra um nível mais alto de desempenho médio do aluno entre os demais 
países”.



Prompt - Parte 2 - Tabela

C8 - A educação no Jd. Romano
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Prompt - Parte 2

Boa resposta

A resposta deve elencar os pontos abaixo: 

Excelente resposta

● A variação no número de alunos por escola provavelmente reflete a distribuição geográfica das populações dos países.
● Embora as proporções aluno / professor e o financiamento por aluno sejam alavancas que podem ser consideradas 

importantes na melhoria da qualidade da educação, os dados aqui indicam que elas podem não fornecer por si mesmas a 
melhoria desejada. Questões como qualidade do professor e conteúdo curricular devem ser investigadas.

● A avaliação internacional pode não ser a melhor medida das habilidades que serão necessárias na futura economia do Jd 
Romano. Por exemplo, se as habilidades linguísticas ou tecnológicas são importantes para a economia do país, quais são as 
melhores avaliações / medidas disso?

● O Jardim Romano gasta uma quantia mais alta com educação em comparação com a maioria de seus vizinhos e seus pares 
econômicos.

● O Jardim Romano  também tem uma proporção aluno / professor mais baixa em comparação com a maioria de seus vizinhos 
e seus pares econômicos.

● Apesar de ambos os itens acima, o Jardim Romano  tem uma das pontuações mais baixas em avaliações internacionais.
● Em termos gerais, parece não haver relação direta entre a proporção aluno / professor e o resultado educacional medido pela 

avaliação internacional.
● Os países desenvolvidos claramente gastam mais por aluno em educação e têm melhores resultados, conforme medido pela 

avaliação internacional. No entanto, entre os pares e vizinhos do Jardim Romano, não há uma relação clara entre gastos e 
resultados educacionais.

C8 - A educação no Jd. Romano
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Prompt - Parte 3

Abordagem sugerida - Parte 2

Um dos analistas do Clube de Consultoria Universitário menciona o 
exemplo do país Sul C, que supera todos os pares econômicos e vizinhos 
do Jardim Romano na avaliação internacional. Ele acredita que a estrutura 
escolar mais concentrada do país é um grande motivo para seus melhores 
resultados na avaliação internacional. Ele sugere que ter escolas maiores 
e menos fragmentadas permite uma seleção e treinamento mais eficazes 
de professores, levando a melhores resultados educacionais para os 
alunos.

Qual seria a redução no número total de escolas no Jardim Romano se 
atingisse o mesmo tamanho médio de escola que o país vizinho Sul C?

Seu entrevistador pode fornecer as seguintes informações, se solicitado: 15% da população do Jd Romano está atualmente 
frequentando a escola.

Dicas úteis
● Não se sinta apressado em fazer cálculos. Estruture sua resolução com calma. 
● Converse com seu entrevistador sobre seus passos para que você possa demonstrar uma abordagem organizada.

C8 - A educação no Jd. Romano
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Prompt - Parte 3 - Solução recomendada

1. Existem 3 milhões de crianças em idade escolar em Jd. Romano (15% x 20 milhões).

2. Existem atualmente 6.000 escolas em Jd. Romano (= 3 milhões de crianças em idade escolar divididas por 500 por escola).

3. Presumindo o mesmo tamanho de escola que o vizinho C, daria 3.750 escolas em Jd. Romano.

4. Portanto, 2.250 escolas seriam fechadas (ou 37,5% das escolas).

Boa resposta

Uma resposta muito boa a essa pergunta pode reconhecer que esse é provavelmente um alvo irreal. Embora 
alguma consolidação de escolas possa ser possível em certas áreas, uma reestruturação geral pode ser 
contraproducente, visto que muitos alunos e professores agora teriam que viajar distâncias muito maiores para 
chegar à escola. Isso pode gerar outros problemas, como falta de pessoal ou frequência insuficiente, e pode 
criar encargos financeiros muito maiores para o governo e as famílias.

Excelente resposta

C8 - A educação no Jd. Romano
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Prompt - Parte 4
Com base nas questões e informações discutidas até agora, que outras questões você gostaria 
de investigar como parte do diagnóstico do atual sistema educacional no Jd Romano?

Dicas úteis
● Reserve algum tempo para considerar o que foi investigado nas questões anteriores e quais foram as conclusões.

● Resuma para o entrevistador o que foi determinado até agora. Que outras investigações podem ser necessárias?

● Fique de olho no objetivo geral. Consulte novamente o conjunto de questões que foram descritas na pergunta 1 ao responder 
a esta pergunta.

C8 - A educação no Jd. Romano
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● Tipo: Decisão de Investimento
● Dificuldade: Difícil
● Indústria: Financial Services/Private Equity
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Case 9: Time de Basquete da NBACase 9: Time de Basquete NBA

#


Overview para o entrevistador

● O candidato deve entender quais as principais 
considerações que uma firma de Private Equity precisa 
levar em conta.

● Campos como Receitas e Custos por exemplo, devem 
estar no Framework do candidato e é importante o 
próprio candidato fazer um brainstorming sobre isso.

C9- Time de Basquete da NBA

Prompt
A República Partners, uma firma de Private Equity, está interessada em 
adquirir uma franquia da principal liga de basquete do mundo. A RP já 
encontrou um time a venda e o atual dono disse que considera uma oferta de 
US$1.4 bilhão satisfatória. Sua equipe foi contratada para entender se esse é 
um bom investimento e realizar uma recomendação à RP.

● Qual o motivo do investimento? A RP busca aumentar os seus 
investimentos. Além disso já tiveram uma experiência prévia no ramo 
esportivo que foi muito positiva e gostariam de entrar novamente.

● Há outras partes interessadas na compra do time? Não existem outras 
partes interessadas e a firma de Private Equity acredita que seja uma 
chance única.

● É um time importante da liga? O time tem tido boas campanhas e 
possui jogadores promissores para o futuro

Forneça apenas se solicitado

Oriente o candidato para responder por partes, primeiro 
apresentando os métodos de precificação que ele conhece e 
só depois decidindo qual melhor método para recomendação 
do preço. Estimule o Brainstorm de Receitas e Custos pelo 
candidato antes de fornecer o Anexo 1.

Guia para o entrevistador

TrapsCookies

- Perguntar se está sendo 
considerado Spring 
Training e Farm System.
-Perguntar sobre outros 
possíveis licitantes
-Perguntar sobre a 
expertise da firma no 
ramo.

- Não perguntar sobre 
motivações sobre o 
investimento
- Pensar que o clube 
ganha apenas com 
ingressos de jogos
-Não perguntar sobre a 
estrutura de fundos, taxas 
mínimas e taxas de 
espera.
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Abordagem sugerida - Parte 1

Deve-se comprar 
o time?

Valor

República 
Partners

Aprovação

Outros 
investimentos

Principais linhas de 
receitas

Principais linhas de 
custos

Da Liga de 
Basquete

Dos fãs

Mais interessantes

Mais rentáveis

Potenciais ganhos 
com a sinergia

Capital necessário

Know-how esportivo

Brainstorming

Receitas:

● Venda de ingressos
● Direitos de mídia
● Patrocínios
● Produtos licenciados
● Vendas de camisas

Custos:

● Salários
● Custos administrativos
● Estádio e Centros de 

treinamentos
● Logística

C9- Time de Basquete da NBA
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Anexo 1 - Receitas e Custos

Ginásio
Assentos 20000
Arquibancada 90%
Premium 10%

Taxa de utilização / jogo - Arquibancada 80%
Taxa de utilização / jogo - Premium 75%
$ Arquibancada $50
$ Premium $120

Número de jogos em casa/Ano 41

Merchandise

2 milhões de itens por ano, com preço médio de $100. O time 
tem um lucro de 25%

Outras fontes de receitas
Patrocínios $80M
Direitos de mídia $150M
Vendas durantes os jogos 30% da receita 

com ingressos

Custos
Salários $100M
Administrativos $20M
Vendas e Marketing $50M
Manutenção do ginásio $30M

C9- Time de Basquete da NBA
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Forneça, caso pedido:
● Taxa de desconto = 10% 
● Desconsidere impostos

Receitas

Ginásio:

Arquibancada: 20000 x 90% x 80% x $50 x 41 = $29.520.000,00

Premium: 20000 x 10% x 75% x $120 x 41 = $7.380.000,00

Merchandise: 2M x $100 x 25% = $50.000.000,00

Patrocínios: $80M

Direitos de mídia: $150M

Vendas: 30% x ($29.520.000,00 + $7.380.000,00) = $11.070.000,00

TOTAL (Soma): $327.970.000,00 

Custos

$100M + $20M + $50M + $30M = $200M

Valuation

EBIT = Receita - Custos

EBIT = $127.970M 

Valor: EBIT / Taxa de desconto

Valor: $1.28 bilhões

C9- Time de Basquete da NBA

Peça para o candidato fazer o Valuation do time 
referido utilizando os dados de Custos e Receitas.

Guia para o entrevistador
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Como o fundo de PE já teve experiências prévias com times esportivos, através do 
Benchmark com franquias passadas, foram identificadas as seguintes sinergias. Qual o 
impacto delas no Valuation?

Custo Total: 200M

C9- Time de Basquete da NBA

ganho
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Receitas adicionais

Ginásio: $36.900.000 * 5% = $1.845M

Merchandise: $50.000.000,00 * 2% = $1M

Patrocínios: $80M * 8% = $6,4M

Direitos de mídia: $150M * 4% = $ 6M

TOTAL: $15.245M

Economia nos custos

Custos do Time: 240M

Benchmark: 200M

Economia: 240M - 200M = 40M

Valuation
Adicional: $40M + $15.245 = $55.245M

Valor: Adicional / Taxa de desconto

Valor: $552.45M

Valuation com Sinergias: $1.82 bilhões

C9- Time de Basquete da NBA

Após cálculo do Valuation considerando as sinergias, 
peça a recomendação final do entrevistado.

Guia para o entrevistador
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Abordagem Sugerida - Recomendação Final

Recomendação
● A firma de Private Equity deve adquirir o time de basquete
● Com as sinergias, o valor do time é superior ao pedido pelo dono da franquia
● República Partners já possui experiência com times esportivos
● Time possui bons talentos e é provável de ser um time competitivo nos próximos anos

Riscos
● Não conseguir implantar todas as sinergias
● Talentos do time saírem e assim não conseguir manter o padrão
● Tensão entre recuperar o investimento e querer investir mais para tornar o time ainda mais competitivo

Próximos passos
● Tentar negociar com o dono da franquia para chegar no valor sem as sinergias ($1.27 bilhão)
● Estudo do time para garantir que tanto a administração, como técnicos e jogadores estão em sintonia para 

continuar brigando por bons resultados

C9- Time de Basquete da NBA
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● Tipo: Lucratividade
● Dificuldade: Média
● Indústria: Transportation

Case 10: BR Logística
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Case 10: BR Logística

#


C3 - MORTO TelecomC10 - BR Logística

Prompt - Parte 1

Forneça apenas se solicitado

Guia para o entrevistador

TrapsCookies
Seu cliente é a BR Logística, a maior transportadora que entrega na América do 
Sul. Ao longo dos últimos 5 anos, a empresa teve um crescimento em seus custos 
devido ao aumento gradativo dos salários dos caminhoneiros e está lidando com 
escassez de caminhoneiros para realizar as entregas.

A empresa quer que você apresente soluções para aumentar a lucratividade e 
continuar competitiva no mercado.

● Qual é o objetivo principal da empresa? Aumento na lucratividade, sem um 
alvo específico.

● Os concorrentes passam pelos mesmos problemas? Sim, o setor de 
transporte está sofrendo com os aumentos nos salários.

● Existem outros custos que influenciam na lucratividade? Sim, o aumento nos 
preços dos combustíveis.

● A empresa está operando em sua máxima capacidade? Sim, o único limitante 
é encontrar motoristas para realizar as viagens.

● A receita diminuiu? Não, a receita tem crescido nos últimos 5 anos, mas está 
sendo limitada pela falta de motoristas para realizar as entregas.

- O candidato deve colocar 
no framework algo 
relacionado a caminhões 
mais eficientes;
- Tentar explorar algumas 
formas que poderia 
aumentar a eficiência com 
a operação atual;

- Focar somente na 
empresa e esquecer que 
há fatores externos que 
prejudicam o negócio;

De acordo com a estrutura que o candidato montar, vá 
fornecendo as informações que ele pedir conforme o 
slide seguinte.
Se o candidato se mostrar perdido, conduza ele para as 
devidas análises.
Somente passar para a questão 1 após o candidato ter 
mencionado sobre caminhões eficientes.
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Abordagem sugerida - Parte 1

Como aumentar 
a lucratividade?

Receita

Custos

Investimentos

Inovação

Utilização de 100% da 
capacidade do caminhão

Aumentar o valor de frete

Veículos mais eficientes

Tecnologias para 
melhorar a eficiência

Drones de entrega

Outros meios de 
transporte

Combustível

Terceirizar serviço

C10 - BR Logística

Reduzir quadro 
administrativo
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C3 - MORTO TelecomC10 - BR Logística

Prompt - Parte 2

Guia para o entrevistador

O cliente está interessado em adquirir frotas de caminhões híbridos mais 
eficientes em termos de combustível: que usem baterias e combustível diesel. 
Quais são os principais fatores de custo que o cliente deve considerar para tomar 
essa decisão?

O candidato pode enumerar diversos fatores, mas os 
mais importantes a serem considerados,tem que ser 
levantados por ele. Caso não chegue nestes fatores, 
pressione o candidato a pensar neles.

Abordagem Sugerida
Cinco fatores a serem considerados pelo candidato:

● Preço/Custo do Caminhão
● Manutenção
● Seguro
● Rendimento Combustível (km por litro)
● Depreciação
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C3 - MORTO TelecomC10 - BR Logística

Prompt - Parte 3
Comparando os custos de operação de um caminhão a diesel (padrão) e um 
caminhão híbrido, qual seria a potencial economia da troca por um caminhão 
híbrido?

Métricas Caminhão Padrão Caminhão Híbrido

Preço de Compra R$ 550.000 R$ 800.000

Manutenção/Ano R$ 10.000 R$ 15.000

Seguro/Ano R$ 30.000 R$ 35.000

Média de Km Percorrido/Ano 250.000 250.000

Km/Litro 1 2

Vida Útil do Veículo 10 anos 10 anos

* R$ 3,65 é o preço do diesel
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C10 - BR Logística

Caminhão Diesel:

Manutenção + Seguro = R$ 10.000 + R$ 30.000 = R$ 40.000 / ano

Depreciação = R$ 550.000 / 10 anos = R$ 55.000 / ano

Combustível = (250.000 km/ano) / (1 km/litro) = 250.000 litros x R$ 3,65 litro diesel = R$ 912.500 diesel / ano

Total = R$ 40.000 + R$ 55.000 + R$ 912.500 = R$ 1.007.500 anualmente por caminhão

Caminhão Híbrido:

Manutenção + Seguro = R$ 15.000 + R$ 35.000 = R$ 50.000

Depreciação = R$ 800.000 / 10 anos = R$ 80.000 / ano

Combustível = (250.000 km/ano) / (2 km/litro) = 125.000 litros x R$ 3,65 litro diesel = R$ 456.250 diesel / ano

Total = R$ 50.000 + R$ 80.000 + R$ 456.250 = R$ 586.250 anualmente por caminhão

Abordagem Sugerida

Note que a comparação do rendimento do combustível é feita considerando o diesel como combustível.

Guia para o entrevistador
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C3 - MORTO TelecomC10 - BR Logística

Prompt - Parte 4

Após as análises dos dados, você recomenda que a BR Logística invista em 
caminhões híbridos? Justifique.

Guia para o entrevistador
- A intenção é o candidato embasar sua resposta nas 
análises feitas acima e comunicá-la de forma clara e 
sucinta.
- Além disso, estruturar sua resposta em Recomendação, 
Riscos e Próximos Passos para deixar a resposta mais 
completa.

Sim. Racionais: 
● As economias significativas geradas a partir da adoção de veículos 

híbridos em sua frota; 
● Caminhões híbridos são melhores para o meio ambiente e podem ter 

reduções nos impostos pois é mais sustentável; 
● Pode-se negociar os custos de manutenção e seguro para baratear 

ainda mais o custo anual de um caminhão híbrido.

Não. Racionais: 
● A tendência no futuro é que o preço da gasolina caia, já que cada vez 

mais veículos híbridos e elétricos se tornem frequentes em circulação, 
tornando o caminhão a diesel mais barato para operar;

Abordagem Sugerida
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C3 - MORTO TelecomC10 - BR Logística

Prompt - Parte 5

O cliente quer saber também como reduzir a falta de caminhoneiros. Traga ideias 
de como ele poderia superar este problema.

Interno
Pagamento e benefícios (diga que reduzem a lucratividade)

1. Oferecer bônus
2. Aumentar salários
3. Oferecer mais férias
4. Horário mais flexível
5. Melhor cobertura de saúde

Reduzir as restrições de emprego
1. Restrições educacionais mais baixas
2. Baixa experiência de trabalho

Obtenha ajuda internamente
1. Fazer os funcionários dirigirem durante o pico das temporadas

Abordagem Sugerida

Externo
1. Contratar motoristas 

temporários durante os 
períodos de pico

2. Investir em tecnologia de 
caminhões autônomos

3. Formar parcerias de entrega 
com concorrentes

4. Procurar drones   para rotas 
curtas
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C3 - MORTO TelecomC10 - BR Logística

Recomendação:
• A BR Logística deve investir em novos caminhões? (Sim / Não) e por quê?

• (Se não) que outras iniciativas de redução de custos eles podem explorar?

Riscos:
• Os preços dos combustíveis poderão sofrer queda significativa com a redução de caminhões a combustão (diesel) 

• Os custos de manutenção podem variar

• Os salários dos motoristas podem continuar a subir em uma economia forte

Próximos passos:
• Explorar outras alternativas de economia de custos como ... (consultar o Abordagem Sugerida pág. 156)

• Procurar maneiras de reduzir os custos de manutenção ou seguro de caminhão híbrido, etc.

• Explorar as ideias de como reduzir a falta de caminhoneiros (Prompt Extra pág. 163 e 164)

Abordagem Sugerida (Estruturada)
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● Tipo: Tamanho de Mercado
● Dificuldade: Média
● Indústria: Manufatura

Case 11: CB Embalagens
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Case 11: CB Embalagens

#


Traps

CB - Embalagens

Cookies

- Buscar compreender o 
modelo de negócio 
(localização, mercado, 
produtos, etc)
- Levantar pontos 
relevantes ao market size: 
nº de hotéis, nº de quartos,  
taxas de ocupação, nº de 
produtos, etc.

Guia para o entrevistador:

O entrevistador deve guiar o candidato a focar 
primeiro no Market Size e depois abordar a 
atratividade do mercado.

Prompt - Parte 1

Forneça apenas se solicitado

Após servir com sucesso grandes empresas de bebida nos últimos 20 anos, 
nosso cliente, a CEO da CB Embalagens (CBE), uma empresa que fabrica 
plástico e faz engarrafamento, deseja expandir os negócios, com a entrada no 
setor de hotelaria.
Especificamente, ela deseja que a CBE forneça artigos de banho engarrafados, 
como shampoo, condicionador, gel de limpeza e loções para redes hoteleiras 
locais. A CBE já tem interesse em hotéis locais em sua cidade-sede e eles 
precisam de sua ajuda para identificar o potencial deste negócio e decidir se 
vale à pena investir. Qual seria sua abordagem para descobrir o market size 
para este primeiro ano de expansão?

● Qual o tamanho da cidade? - Cidade média-grande, com cerca de 600 
mil habitantes  (Ex: Ribeirão Preto, Juiz de Fora)

● Quantos hotéis operam no mercado local? - Aproximadamente 50
● Deseja-se o Market Size em R$ ou quantidade de hotéis? - Em R$.
● Existe uma métrica para determinar a atratividade do mercado? - O 

cliente deseja focar na lucratividade, considerando potenciais margens 
de lucro acima de 25%.

● O quanto se deseja expandir o mercado geograficamente? - O cliente 
tem o foco de atender apenas ao mercado local de hotéis

● Quais produtos a empresa planeja fornecer? - Apenas shampoo, gel de 
limpeza corporal, condicionador e loção, 1 garrafa de cada por quarto, 
com um total de 4 garrafas por quarto.

● Qual o tamanho da CBE atualmente? - Atualmente a empresa tem uma 
receita de R$20M

- Abordar direto a 
atratividade e não 
desenvolver o Market 
SIze. 

  165



CB EmbalagensCB - Embalagens

Abordagem sugerida 

O entrevistado deve criar um framework que identifique os 
elementos-chave necessários para encontrar o Market Size. Um 
framework ideal deve conter alguns dos seguintes elementos:

Ocupação
● Média de taxa de ocupação (por semana, ano etc)
● Tempo de estadia médio
● Rotatividade média de clientes por quarto

Contagem de Quartos
● Número de hotéis na Região
● Média de quartos por hotel

Pedidos e Reposições
● Quantidade de embalagens por quarto
● Quantidade média de embalagens usadas por estadia

Guia para o entrevistador:

Para seguir ao próximo passo do case, o entrevistado 
deve, através das perguntas de clarificação, ter noção 
de valores como quantidade de quartos, ocupação e 
reposição.
Para que se mostre o exhibit 1, o entrevistado deve 
perguntar sobre pelo menos um dos indicadores 
mostrados (número de hotéis, número de quartos por 
hotel, taxa de ocupação, quantidade de estadias por 
quarto semanalmente)
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Anexo 1

50 Hotéis 120 Quartos por 
Hotel

Taxa de Ocupação 
de 80%

3 Estadias por 
Semana

Obs: 1) A CBE estima que o cliente médio consuma 2,5 embalagens por estadia.
         2) A estadia média é de 2 noites por semana, o que significa que cada quarto recebe um novo
             hóspede 3 vezes por semana.

CB - Embalagens
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Qual é o Market Size de fornecimento de produtos de higiene pessoal para hotéis nesta região em reais no ano 1?

Prompt - Parte 2

Abordagem sugerida

● Pedido Inicial: Hotéis (50) x Quartos/Hotel (120) x 
Embalagens/Quarto (4) = 24.000 embalagens

● Reposições: Hotéis (50) x Quartos/Hotel (120) x Taxa de Ocupação 
(80%) = 4.800 quartos sendo usados

● Quartos usados (4.800) x Estadias/Semana (3) x Média 
embalagens/Estadia (2,5) = 36.000 Embalagens/Semana

● Embalagens/Semana (36.000) x Semanas/Ano (52) = 1,872M 
Embalagens/Ano

● Pedido Inicial: Embalagens (24.000) x Preço/Embalagem (R$0,50) = 
12.000

● Reposição: Embalagens (1,872M) x Preço/Embalagem (R$0,50) = 
936.000

Pedido Inicial + Reposição = Market Size (R$948.000)

CB - Embalagens

Guia para o entrevistador:

Apenas forneça o preço da embalagem se 
perguntado pelo entrevistado (R$0,50).

É aceitável que o candidato arredonde 52 semanas 
no ano para 50.

Assim que o entrevistado tiver um resultado 
numérico para a questão 1, apresente a próxima 
sessão (Brainstorm).
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Guia para o entrevistador:
Espera-se que o entrevistado cite alguns dos seguintes fatores:

 Obs: O entrevistado deve citar novas informações não inclusas previamente no framework

Para seguir para o próximo passo do case, pergunte ao entrevistado em qual elemento ele/ela gostaria de 
avaliar se é uma boa ideia de negócio. O entrevistado deve citar pelo menos um dos seguintes custos: matéria 
prima, distribuição e/ou ingredientes.

CB Embalagens

Fatores Internos
● Custo de Ingredientes
● Salários
● Custo de plástico/Matéria Prima
● Custos de Distribuição
● Capacidade de Produção
● Depreciação de equipamento

Fatores Externos
● Número de competidores
● Dados econômicos sobre o turismo local
● Dados econômicos sobre viagens de 

negócios
● Existência de ameaças como o AirBnB
● Tópicos sobre sustentabilidade 

(reciclagem, água etc)

Para seguir para o próximo passo do case, pergunte ao entrevistado em qual elemento ele/ela gostaria de avaliar se é 
uma boa ideia de negócio. O entrevistado deve citar pelo menos um dos seguintes custos: matéria prima, distribuição 
e/ou ingredientes

Overview para o entrevistador:
● Neste momento do case, o entrevistador deve pedir para que o entrevistado reúna outras informações 

que o cliente deve saber para determinar se é atrativa a entrada neste mercado, numa espécie de 
brainstorm.

CB - Embalagens
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A CB Embalagens nos disponibilizou os seguintes dados
● Custo dos Ingredientes : R$0,20/Embalagem
● Custo da embalagem : R$0,05
● Custo de distribuição: R$1,00 por pacote
● Embalagens por pacote: 20
● Salários fixos: R$100.000/ano
● Investimento para novo equipamento: R$250.000

○ Considerar depreciação em 10 anos: R$25.000/ano

Qual margem de lucro a CBE pode esperar no primeiro ano se a empresa dominar 100% do mercado?

Prompt - Parte 2

CB EmbalagensCB - Embalagens

Abordagem sugerida
O entrevistado deve prosseguir com os seguintes cálculos

● Custo de matéria prima + Ingredientes: 
○ Ou 50% da receita (dado que o valor de venda unitário é R$0,50 e o custo de 

matéria prima + Ingrediente por unidade é R$0,25): R$948K * 50% = R$474k
○ Ou R$0,25 multiplicado pelo total do volume de vendas no Ano 1 (Pedido 

inicial + Reposição): 1.896M x 0.25 = R$474k
● Custos de Distribuição: Custo/Garrafa = (R$1/20 garrafas = 0.05) ⇒ 0.05x1.896M ≅ 

R$95k (52 semanas)
● Custos totais = Salários + Custos variáveis com material + Distribuição + Depreciação: 

R$100k + R$474k + R$95k + R$25k = R$694k
● Lucro = Receita - Custos Totais: R$948k  - R$694k = R$254k
● Margem de Lucro = Lucro/Receita: R$254k/R$948K ≅ 27% (respostas entre 25 e 30% 

são aceitáveis).

Guia para o entrevistador:

O entrevistado deve identificar 
que as despesas de capital não 
devem ser incluídas no cálculo de 
lucratividade (apenas o primeiro 
ano de depreciação)
Não é esperado que o candidato 
chegue no valor da margem de 
lucro exata, mas o raciocínio feito 
para chegar na resposta deve ser 
coerente.

É aceitável que o candidato 
arredonde 1,896M para 1,9M.
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Abordagem sugerida
Recomendação

● Expandir ou não e por que?
Riscos

● Mudanças nos custos de matéria-prima podem reduzir significativamente a lucratividade.
● Como a empresa irá operar em apenas uma região, ela fica muito dependente desta localização.
● O Market Share provavelmente não será 100%.

Próximos Passos
● Buscar expandir além da região atual.

Considerando que a Margem de Lucro média da CBE nas operações no mercado de bebidas é 25%, a nova oportunidade de 
negócio é atrativa?

Prompt - Parte 3

CB EmbalagensCB - Embalagens

Guia para o entrevistador:
Para a pergunta do Prompt 3, espera-se uma resposta positiva, pois a margem de lucro é próxima/um pouco maior no novo 
negócio.
Neste momento final do case, diga ao entrevistado que o cliente está prestes a chegar, e peça para que resuma suas 
descobertas e recomendações.
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Agradecemos às empresas de consultoria que fazem parte de nossa 1ª edição do Casebook CCU, confeccionada no ano de 2020. 
Reforçamos que as informações aqui dispostas são de grande valia para os futuros candidatos aos processos seletivos de tais empresas e 
por isso selecionamos parceiras do Clube tais como McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Bain & Company, Kearney, Roland 
Berger, Visagio, Monitor Deloitte, Peers Consulting, Gradus, Mirow & Co. e EloGroup para compô-lo. Nosso muito obrigado pela presença 
em nossos eventos!

Também agradecemos aos leitores pelo interesse no mercado de consultoria e pela busca contínua por conhecimento na área seja no 
estudo de cases, guesstimates,  pesquisas setoriais ou pela própria cultura de Consultoria. A missão do Clube de Consultoria Universitário - 
Da Unicamp para o mundo - é promover a carreira de consultoria no ambiente universitário, de forma a preparar os alunos a ingressarem 
neste mercado e aproximá-los a este universo cheio de desafios.

Por fim, agradecemos à Equipe CCU como um todo, pois sem cada um de nossos membros, nada seríamos! 

CB EmbalagensCB EmbalagensAgradecimentos
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CB Embalagens

Equipe  Executiva 2020: Ana Luísa Teixeira, Felipe Cunha, Guilherme Souza, Leonardo Takeda, Marcos Pedroso, 
Pedro Souza, Renato Cantatore, Victor Bacarin, Victoria Wang e Vinicius Maia    

Obrigado!    


