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Este casebook foi pensado e estruturado para ajudar aqueles que desejam

aprimorar ou treinar suas habilidades de resolução de cases. Nesse

sentido, será apresentado um conteúdo introdutório. Para aqueles que

desejam ir além, existe o curso de Problem Solving, realizado uma vez por

semestre, que traz conhecimentos do básico ao avançado e desenvolve as

habilidades essenciais para a resolução de cases com excelência.

Caso venha a ter dúvidas, não hesite em nos enviá-las por meio das

redes sociais indicadas abaixo para facilitar o contato. Bons estudos!

/policonsultingclub

@poli_consultingclub

policonsultingclub.com.br

| UMA BREVE APRESENTAÇÃO AO CASEBOOK
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Introdução



Hipótese “Issue
Tree”

Análise 
detalhada

Síntese

Resolver um case é equivalente a solucionar um problema. Para 
tanto, é preciso que pense de maneira estruturada e coesa. Uma boa 
solução é sempre testada e comprovada. Tendo isso em mente, para 
resolver os mais diversos cases é necessário que sua estrutura lógica 
seja coerente.

Recomendamos que os iniciantes sigam a estrutura dada acima,
muito parecida com o método científico – que já possui sua validade 
comprovada e reconhecida pelos maiores órgãos educacionais do 
planeta.

| INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO: COMO RESOLVER UM CASE
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Hipótese

Antes de qualquer outra coisa, é necessário formular uma HIPÓTESE
que será testada futuramente. Essa será uma possível causa para o 
problema apresentado pelo case.

Ao longo do case, uma alteração na hipótese talvez seja necessária. 
Ademais, é muito importante que você consiga informações que
verifiquem a veracidade da sua hipótese.

| INTRODUÇÃO: COMO RESOLVER UM CASE
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“Issue
Tree”

A ISSUE TREE ou estrutura lógica é uma série de afirmativas que, se 
confirmadas, provam a sua hipótese.

Exemplo:

Hipótese é 
verdadeira se:

Driver 1

Driver 2

Driver 3

Driver 1.1

Driver 1.2

Driver 2.1

Driver 2.2

Driver 3.1

Driver 3.2

| INTRODUÇÃO: COMO RESOLVER UM CASE
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Análise 
Detalhada

Síntese

Após estruturar sua “árvore lógica”, você terá que testá-la. Para isso, 
você deve fazer a seguinte análise : se todos os “ramos” dessa estrutura 
forem confirmados então a hipótese deve ser verdadeira.

A SÍNTESE da sua análise deve ser precisa e objetiva. Para isso, nós 
recomendamos que você siga a seguinte estrutura:

• AFIRMAÇÃO DA SOLUÇÃO
• RAZÕES
• RISCOS
• PRÓXIMOS PASSOS
• REAFIRMAÇÃO DA SOLUÇÃO

| INTRODUÇÃO: COMO RESOLVER UM CASE
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Frameworks



| FRAMEWORKS: O QUE É UM FRAMEWORK?

Resumidamente, um FRAMEWORK é um template de uma “Issue

Tree” para um problema de business. É uma maneira mais simples de 

estruturar seu problema. Os frameworks que iremos apresentar a seguir 

podem vir a ser ótimas ferramentas durante uma case interview. 

Entretanto, deve-se tomar cuidado para não se prender ao framework. 

Lembre-se : A HIPÓTESE É MAIS IMPORTANTE DO QUE O FRAMEWORK. 

A função da sua “Issue Tree” ou framework deve ser verificar a 

hipótese dada. Desse modo, um framework se torna inútil se ele não 

cumpre com a sua função. Portanto, fique atento para não 

simplesmente decorar essa estrutura e aplicá-la em um momento 

inoportuno.
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Lucro

Receita

Preço por 
unidade

# Unidade 
vendidas

Custos

Custos fixos

Custos 
variáveis

Custo 
fixo/unidade

Custo 
variável/unidade

O PROFITABILITY é usado em cenários em que se pede uma análise 
de custos de uma determinada empresa. Se empregado de maneira 
correta, pode ser um forte argumento quantitativo.

| FRAMEWORK #1: PROFITABILITY
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Se a hipótese 
for verdadeira, 

então:

Mercado Produto Empresa Competição

• Quem é o cliente?
• O que cada segmento 

quer?
• Sensibilidade ao preço
• Concentração de 

consumidores
• Poder de barganha do 

consumidor

• Qual a natureza do 
produto?

• Produto amplo ou 
produto diferenciado?

• Há possíveis 
substitutos?

• Capacidades e 
expertises

• Canais de distribuição
• Estrutura de custos

• Market share dos 
concorrentes

• Comportamento dos 
competidores

• Quais as barreiras 
para entrar no 
mercado?

O BUSINESS SITUATION é utilizado para analisar as várias situações 
em que uma empresa pode se encontrar, desde a análise de entrada 
em um mercado até uma análise de crescimento. Essa estrutura o 
ajudará a entender os fatores qualitativos que podem estar gerando o 
impacto analisado, seja ele positivo ou negativo.

| FRAMEWORK #2: BUSINESS SITUATION
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| RESUMO TEÓRICO

ISSUE TREE

A ISSUE TREE é uma estrutura lógica que será usada para verificar uma dada hipótese. 

Em casos mais simples, a adaptação de um framework deve ser suficiente para se construir 

uma boa estrutura. Caso a sua hipótese seja falsa há a necessidade de se alterar essa 

estrutura para uma nova. Essa verificação é feita pela análise detalhada, isto é, uma análise 

do cenário em que se todos os “drivers” da estrutura forem confirmados, a hipótese deve ser 

verdadeira.

LUCRO

RECEITAS

CUSTOS

HIPÓTESE

MERCADO

PRODUTO

EMPRESA

COMPETIÇÃO

BUSINESS SITUATIONPROFITABILITY
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Seção de Cases



| ÍNDICE DE CASES

Case Nome Empresa Tipo de case Quali. Quant. Pág.

1 Carro de Luxo BCG (R.1) Market entry 2 2 19

2 Candy Stand Bain (R.1) Investimento 2 2 24

3 Vidi-Games Wharton Market entry 3 5 30

4 Call Center McKinsey (R.2) Market entry 4 4 39

5 Pinguinlândia Bain Public sector 5 3 50

6 Paper Company McKinsey (R.2) Proftability 5 3 57

7
Apache 

Helicopters Bain (R.1) Market entry 4 5 65

8 7-Eleven Bain (R.2) Estimation 5 4 73

9 Animal Drug McKinsey (R.1) New product 5 5 79

10 Apoplexy Drug BCG (R.2) Pricing 5 5 91

Observação:
• O nível QUALITATIVO remete à dificuldade interpretativa e analítica do case, variando de 1 a 5;
• O nível QUANTITATIVO remete à dificuldade matemática e lógica do case, variando de 1 a 5.
• Quanto mais próximo de 5, mais difícil.
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CASE XX: MODELO DE CASE

Design by



| MODELO DE CASE (R.X)

Candidate led Market Entry

Qualitativo QuantitativoTipo de caseEstilo de case

ÁREA PARA CONTEXTO

ÁREA PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NÍVEIS DE DIFICULDADE“TIPO DE CASE”“ESTILO DE CASE”

Nota : (R.X) - Round X – Etapa do processo seletivo em que o case foi aplicado

Enunciado

Informações adicionais a serem dadas sob pedido
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| MODELO DE CASE

Estrutura

ÁREA PARA ESTRURA (ISSUE TREE)

Análise

ÁREA PARA ANÁLISE (RESOLUÇÃO)
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| MODELO DE CASE

Solução recomendada

ÁREA PARA EXEMPLO DE RECOMENDAÇÃO

Anexos

ÁREA PARA ANEXOS (GRÁFICOS E TABELAS)
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CASE 01: CARRO DE LUXO - BCG (R.1)             

Design by



Informações adicionais a serem dadas sob pedido

Uma empresa de carros de luxo alemã quer crescer nos negócios e está cogitando 

vender carros em Bangladesh. O crescimento do PIB de Bangladesh é de 5% por ano. 

Atualmente, o único carro de luxo vendido em Bangladesh é da Mercedes-Benz e eles estão no 

mercado há 10 anos. O CEO quer descobrir se a empresa pode alcançar o break even em 3 

anos, caso entre no mercado e os potenciais riscos de entrar no mercado.

• A Mercedes-Benz importou e vendeu 10.000 carros nesse mercado nos últimos 10 

anos e tem a própria concessionária em Bangladesh

• Existem 1.000 novos clientes a cada ano

|CASE 01: CARRO DE LUXO – BCG (R.1)

Candidate led Market Entry

Qualitativo QuantitativoTipo de caseEstilo de case

Enunciado
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• A Mercedes-Benz cobra $100.000 por carro

• Çlientes que já possuem carro trocam de carro a cada 10 anos

• Nós teremos 30% do Market share a cada ano (não dê essa informação diretamente, 

pergunte ao candidato como estimar o Market share)

• Assuma que os impostos cobrados são zero

• Nosso cliente já entrou no Vietnam e outros mercados similares à Bangladesh e, em 

média, ganhou 30% de Market Share em cada um desses mercados

A empresa poderá alcançar o break even após 3 anos? (O entrevistado deveria determinar a 

necessidade de calcular isso após estimar o mercado)  

• Estrutura de custos : 

• Investimento inicial ( ~$7M)

|CASE 01: CARRO DE LUXO – BCG (R.1)

Informações adicionais a serem dadas sob pedido

Análise
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• Custo variável/carro = $96K/carro

• Manufatura (~$20K)

• Transportes (~$24K)

• Impostos (~$41.8K)

• SG&A (~$10.2K)

• Portanto, o lucro por carro é de $4K

• Com 30% do Market share, a lucratividade anual do cliente será de $2.4M e irá 

sim chegar ao Break even em 3 anos

Os valores devem ser fornecidos para o candidato, quando ele pedir e justificar a necessidade do 

dado

Possíveis riscos de entrar nesse mercado:

• As premissas podem ser imprecisas

• Bangladesh não é politica e economicamente estável, portanto nosso cliente terá mais 

riscos

• Poderiam ter outros novos entrantes

|CASE 01: CARRO DE LUXO – BCG (R.1)

Análise
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• A Mercedes-Benz poderia reagir a nossa entrada:

• Redução de preço (a melhor resposta deve mencionar que com a baixa renda 

predominante no país, clientes que podem comprar Mercedes-Benz talvez não sejam muito 

sensíveis ao preço).Pergunte ao candidato a qual preço a Mercedes-Benz reduziria seu 

preço (resposta : $96.000/carro ou menos)

• Melhorar seus serviços, se esse for o fator diferencial do nosso produto

• Bloquear alguns recursos locais

Lucro em cada carro será de ~$4K,com 30% de Market share, a lucratividade anual será de 

~$2.4M e irá ocorrer o break even em 3 anos, fatores de risco envolvem a reação da 

Mercedes-Benz à nossa entrada e próximos passos seriam fazer análise de mercado e das 

respostas competitivas e definir o consumidor, determinar a melhor forma de entrar no 

mercado e olhar a estrutura da empresa.

|CASE 01: CARRO DE LUXO – BCG (R.1)

Análise

Solução recomendada

23/99



Design by

CASE 02: CANDY STAND – Bain (R.1)



|CASE 02: CANDY STAND – Bain (R.1)

Seu amigo está sem emprego em Nova York e está perguntando a você se abrir um stand de 

doces fora da estação central (Grand Central) é uma boa ideia. O que você diria a ele?

• Existem 4 milhões de trabalhos em NY e ~5% passam pela Grand Central por dia

• A Grand Central tem 5 saídas principais ( idênticas em termos de tráfico )

• Na média, 0.5% daqueles que passam pela Grand Central compram coisas de stands

• Cada pessoa compra 1 item por visita

• Cada item custa $1 na média

Interviewer led Investimentos

QualitativoEstilo de case QuantitativoTipo de case

Enunciado

Informações adicionais a serem dadas sob pedido
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Nota para o entrevistador : pergunte as próximas questões sequencialmente e forneça 

Apresentáveis quando pedido

1. Quanto de lucro seu amigo pode ter com o stand de doces por ano?

Calculando receita anual:

• Número de pessoas passando = 200.000/dia

• Número de pessoas para cada saída = 40.000/dia

• Número de pessoas que compram do stand por saída = 200/dia

• Receita diária = $200/dia

• Receita total = $48.000/ano

|CASE 02: CANDY STAND – Bain (R.1)

Informações adicionais a serem dadas sob pedido

Análise

Seu amigo gostaria de trabalhar 20 dias/mês

Custos de licença = $20.000/ano, custos do stand = $10.000/ano, custos variáveis = 

$0.25/item
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Calculando custo anual:

• Fixos = $20.000 + $10.000 = $30.000/ano

• Variáveis = $12.000

• Custos totais = $30.000 + $12.000 = $ 42.000

• Lucro = $48.000 - $42.000 = $6.000/ano

• Isso não é uma quantidade atrativa, definitivamente não o suficiente para cobrir 
despesas de vida em Nova York

2. Você consegue pensar em outras possibilidades para aumentar receita?

• Colocar placas visíveis e atraentes

• Diversificar os produtos ( revistas, bebidas, em adição aos doces )

• Comparar os preços com a concorrência e verificar se a demanda caiu ou não

• Ainda, é difícil aumentar o lucro de forma significativa, então ainda é uma má ideia 
lançar um stand de doces fora da Grand Central

|CASE 02: CANDY STAND – Bain (R.1)

Análise
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3. Que outras coisas são importantes para o sucesso do negócio, além das finanças?

• Motivação e know-how do dono

• Contatos/relações com os fornecedores de matéria prima

• Quão interpessoal é o dono e quão bem ele consegue interagir com os clientes

4. Você diz ao seu amigo que não deve abrir a loja de doces mas ele descorda. O que você faz?

• Percorre as contas com ele e confere todos os resultados

• Pergunta a ele se ele descorda de alguma das premissas ou cálculos 

5. Seu amigo é extremamente teimoso e se recusa a admitir que abrir um stand de doces é uma ideia 

ruim mesmo após revisarem os raciocínios. O que você diz a ele?

• Seu amigo provavelmente está em negação porque teve suas esperanças esmagadas 
por você

• Considere as habilidades/interesses dele e sugira outras formas para que ele ganhe a 
vida em Nova York

|CASE 02: CANDY STAND – Bain (R.1)

Análise
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Não recomendaria que meu amigo abrisse o stand de doces na estação pois ele 

apenas estaria lucrando $6.000 por ano, o que não é nem perto do necessário para 

cobrir custos de vida na cidade. Isso pois os custos fixos são muito altos mesmo que a 

margem por item seja razoável. Portanto, eu sugeriria que meu amigo continuasse a 

procurar por outras oportunidades de trabalho em Nova York

|CASE 02: CANDY STAND – Bain (R.1)

Proposta de solução
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CASE 03: VIDI-GAMES – WHARTON



Nosso cliente é a Vidi-Games, uma fabricante e varejista de vídeo games. Eles estão 

planejando entrar no mercado brasileiro. Um dos fatores que os impediu de entrar é a 

existência de uma tarifa de 50% dos custos de produção para importar produtos que que 

podem ser produzidos em território brasileiro. No entanto, o governo planeja reduzir essa taxa 

para 15% nos próximos anos diminuindo-a em 5% a cada ano (7 anos).

Tendo isso em mente, quais variáveis eles devem considerar? Qual é o tamanho do 

mercado? Eles deveriam entrar no mercado? E se sim, eles deveriam exportar o produto

da China para o Brasil ou produzi-lo no Brasil?

| CASE 03: VIDI-GAMES – WHARTON

Candidate led Market entry

Qualitativo QuantitativoEstilo de case Tipo de case

Enunciado
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Receita e custos variáveis:

(i) Preço usualmente cobrado por vídeo game: $50

(ii) Tabela de custos por unidade:

- Produção na China: $14

- Produção no Brasil: $21

- Distribuição: $6

- Mão de obra: $8

- Custos gerais: $6

- Outros custos: $10.4

1) Que variáveis a empresa deve considerar?

Esse é um problema de rentabilidade, desse modo, um bom candidato deve construir uma 

boa análise da lucratividade do setor, nesse sentido é necessário que ele pontue os seguintes 

pontos:

• Custos fixos e variáveis

| CASE 03: VIDI-GAMES – WHARTON

Informações adicionais a serem dadas sob pedido

Análise
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• Principais fontes de renda

• Fatores que alteram o valor da moeda no tempo

• Questões culturais

• Impedimentos jurídicos

2) Qual o tamanho do mercado de vídeo games?

O entrevistado deve tentar estimar os números. Depois dessa tentativa, fornecer os 

seguintes dados:

(i) População brasileira: 200M

(ii) População ‘Nova’ – abaixo dos 35 anos: 50% (Pode assumir que eles serão os únicos 

interessados em vídeo games) 

(iii) População carente (pobre): 60% (pessoas que não podem arcar com o preço do vídeo 

game)

(iv) Número médio de pessoas por casa: 4 pessoas

(v) Penetração dos vídeo games no segmento de pessoas “ricas” e jovens: 75%

(vi) Jogos comprados por ano por família média: 3

| CASE 03: VIDI-GAMES – WHARTON

Análise
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Temos que o número de videogames vendidos por ano será dado por: (número total de famílias 

que comprarão videogames) * (número de videogames por ano, por família média). Nesse 

sentido:

Numero de videogames vendidos por ano = [(população total) * (% de jovens que usam 

videogames) * (% de pessoas ricas)] ÷ [(média pessoas por família) * (número de videogames 

por família média)]

Substituindo os valores, chegaremos ao valor de 22.5 MI de videogames vendidos ao ano

3) Eles devem entrar no mercado? E se sim, eles devem exportar o produto da China para o Brasil ou 

produzir no Brasil?

Temos que o Lucro será dado pela seguinte expressão:

Lucro = (Receita) - (Custos que não dependem da tarifa) + (Custos que dependem da tarifa) * 

(1+Tarifa)

| CASE 03: VIDI-GAMES – WHARTON

Análise
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Como a receita só depende do mercado brasileiro, sabemos que ela é fixa, portanto não é 

relevante para decisão. Tendo isso em mente, devemos direcionar os nossos olhares para os 

custos.

Temos que os custos na China serão dados pela seguinte expressão:

(Custos que não dependem da tarifa) + (Custos que dependem da tarifa)*(1+Tarifa)

Substituindo os dados chega-se no valor de $51,4

No Brasil não será aplicada nenhuma taxa de importação, nesse sentido os custos serão 

dados pela soma dos custos pontuados na tabela, que resultam em um valor de $51,4. Como 

a tarifa de exportação irá diminuir ao longo dos próximos anos, a conclusão é que a China é a 

melhor opção.

É esperado que o candidato perceba que o negócio não é lucrativo (despesa de $1,4 por 

produto vendido) e que utilize o break even como parte da sua argumentação

| CASE 03: VIDI-GAMES – WHARTON

Análise
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4) Se o investimento necessário para a entrada no Brasil é de $100M, quando eles irão recuperar esse 

capital?

Nessa pergunta é esperado que o candidato faça o cálculo do break even. Desse modo, 

considerando o ano um com a taxa a 50%, o break even ocorrerá no terceiro ano, taxa a 40%

Temos que o ano de payback será dado quando a receita se igualar aos custos. Como a taxa 

irá diminuir anualmente em 5%, o paypack será calculado da seguinte forma:

(Receita por unidade) * (Quantidade de unidades vendidas) = (Custos que não dependem da 

tarifa) + (Custos que dependem da tarifa)*(1+Tarifa)

Substituindo os dados, encontraremos que a tarifa será de 40%, ou seja, o break even

ocorrerá no ano três. Considerando que a empresa entre no primeiro ano com lucro (quarto 

ano), o lucro de cada ano será:

Primeiro ano: 15.75M

Segundo ano: 31.5M

Terceiro ano: 47.25M

| CASE 03: VIDI-GAMES – WHARTON

Análise
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Somando o lucros dos três primeiros anos teremos um valor de $94,5 MI, portanto uma boa 

resposta será de aproximadamente três anos.

5) Se a empresa precisasse entrar agora nesse mercado, o que eles poderiam fazer?

Nessa questão é esperado que o candidato dê possíveis opções para contornar esse 

problema, não é necessário nenhum dado adicional

Lado da receita:

• Analise a viabilidade de um aumento de preço.

• (Como o lucro por unidade é negativo, aumentar o volume não resolve o problema)

Lado do custo:

• Movendo locais de fabricação para áreas de menor custo.

• Otimizando a rede de distribuição.

| CASE 03: VIDI-GAMES – WHARTON

Análise
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6) Eu tenho que ligar para a Vidi-Games em alguns minutos então qual a sua recomendação?

Para esse case, é necessário que o candidato perceba que a China é a melhor opção. 

Quanto ao ano de entrada, qualquer ano é aceito desde que a argumentação do candidato seja 

razoável.

Alguns possíveis riscos devem ser pontuados, como exemplo:

• Instabilidade política e possível alteração das taxas;

• Risco de oportunidade;

• Etc.

Outros pontos

• Adquirir um concorrente no Brasil.

• Venda de videogame para os varejistas brasileiros (economizando distribuição, mão-de-obra, 

despesas gerais, etc., mas vendendo a um preço de atacado reduzido).

| CASE 03: VIDI-GAMES – WHARTON

Análise

Solução recomendada
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CASE 04: CALL CENTER – McKinsey (R.2)



| CASE 04: Call Center – McKinsey (R.2)

Interviewer led Market Entry

QualitativoEstilo de case

Nosso cliente é uma empresa internacional que está configurando uma Central de Atendimento 

na África do Sul. Eles estão considerando uma dentre 5 cidades diferentes. Eles gostariam do 

seu conselho sobre para qual cidade eles devem ir. O que você falaria para eles?

• Nosso cliente é o principal fornecedor de cabos/internet

• A motivação do call center é 1) oferecer suporte geral para os produtos da empresa e 2) 

promover produtos 

• A Central de Atendimento serve consumidores ao longo do mundo todo

• A Central de Atendimento ficará aberta 24 horas por dia em 5 dias por semana

• Empregados irão trabalhar em turnos de 6 horas/dia em 5 dias por semana

• Nosso cliente está querendo pagar até $1.5/hora por empregado

QuantitativoTipo de case

Enunciado

Informações adicionais a serem dadas sob pedido
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• Anexo 1 : detalhes dos serviços de ligação

• Anexo 2 : pesquisa sobre trabalhadores nas 5 cidades diferentes

• Anexo 3 : Usuários e fornecedores de cabo/internet nas 5 cidades

Estrutura 

• Empresa : 

• Localidade  

• Instalações

• Central de atendimento : 

• Custos 

• Trabalho

• Investimento

• Receita

• Clientes

• População

• Frequencia de ligações

| CASE 04: Call Center – McKinsey (R.2)

Informações adicionais a serem dadas sob pedido
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Nota para o entrevistador : pergunte as seguintes questões sequencialmente e forneça 

Apresentáveis quando pedidos

1. Quais fatores nosso cliente precisa considerar ao escolher um local para o Centro de Atendimento? ( 

Essa é uma questão de brainstorming; o candidato deve listar todos os fatores pensados )

• Considere os pontos da estrutura

Diga ao candidato que o foco desse case é na oferta de trabalho, então pergunte o seguinte : 

2. Qual é o número mínimo de empregados necessários no Centro de Atendimento?

Do apresentável 1, o candidato pode calcular

Para chamadas de serviço:

• Um empregado responde 60min/10mins/ligação = 6 ligações/hora

• 600 ligações/hora significam que precisamos de 100 empregados por hora

Análise 

| CASE 04: Call Center – McKinsey (R.2)
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Para ligações de varejo: 

--- Um empregado responde 60mins/6mins/ligação = 10 ligações/hora

--- 300 ligações por hora significam que precisamos de 30 empregados por hora

• No total, 100 empregados ( serviço ) + 30 empregados ( varejo ) = 130 são necessários 

por hora

• Existem 24/6 = 4 turnos por dia, então, no total, 130*4 = 520 empregados são 

necessários por dia

Análise 

3. Em quais cidades nosso cliente pode achar empregados para o Centro de Atendimento?

Do apresentável 2, o candidato pode calcular o número de empregados que estão 

procurando trabalhar para cada salário/hora. 

• As cidades de Baviaans ( $1.5/hora ) e Hantam (  $1/hora ) irão ter trabalhadores 

interessados o suficiente para a Central de Atendimento do cliente

• Montar a Central de Atendimento em Hantam irá custar menos

| CASE 04: Call Center – McKinsey (R.2)

43/99



4. Quais são algumas razões que não salário que pode levar as pessoas a rejeitar uma proposta de 

trabalho feita pelo nosso cliente? ( Essa é outra questão de brainstorming; alguns exemplos de resposta 

seguem abaixo )

• Falta de segurança de trabalho

• Falta de benefícios ( seguro de vida, etc. )

• Pobres condições de trabalho, por exemplo a falta de ar condicionado no verão 

Análise 

5. Nosso cliente atualmente não provê serviços em nenhum lugar da África. Ele acha que pode ser uma 

boa ideia montar um serviço de internet/cabos na mesma cidade que o Centro de Atendimento. 

Considerando isso, qual cidade você diria que é a melhor opção? O candidato pode assumir que o número 

de usuários de internet/cabos vai se manter constante. Mostre o Apresentável 3.

• Em Baavians, 7.200 pessoas atualmente usam internet/cabo. Existe 1 competidor, 

então se nosso cliente entrar agora, ele terá 7.200/2 = 3600 clientes ( assumindo 

que o Market share irá se dividir ao meio no longo termo )

| CASE 04: Call Center – McKinsey (R.2)
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• Em Hantam, 6.000 pessoas atualmente usam internet/cabo. Existem 2 competidores 

atualmente, então se nosso cliente entrar agora, ele terá 6.000/3=2.000 clientes ( 

assumindo que o mercado se dividirá igualmente para os 3 ao longo do tempo )

Agora diga ao candidato que cada cliente gera $30/mês:

• Em Baavians,

--- Receita = 3.600*30 = $108.000/mês

--- Custos de trabalho para a Central de Atendimento = 520 

empregados*$1.5/hora*120/empregado/mês = $93.600/mês

--- Receita – custos de trabalho = $108.000 -- $93.600 = $14.400/mês

• Em Hantam,

--- Receita = 2.000*30 = $60.000/mês

--- Custos de trabalho para a Central de Atendimento = 

520empregados*$1/hora*120horas/empregado/mês = $62.400/mês

--- Receita – custos de trabalho = $60.000 -- $62.400 = --$2.400/mês

Análise 
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• Baavians é uma escolha melhor pois a receita é muito maior em Baavians, apesar dos 

custos de trabalho serem um pouco menores em Hantam

Solução recomendada 

Eu recomendo que nosso cliente estabeleça um serviço de internet e uma Central de 

Atendimento na cidade de Baavians. Nosso cliente pode potencialmente ter mais clientes em 

Baavians, fazendo com que eles gerem mais receita que em Hantam, mesmo que na última os 

custos de trabalho sejam um pouco menores. Maiores riscos incluem resposta do competidor e 

possibilidade de novos entrantes no mercado. Ademais, nosso cliente deveria estabelecer uma 

base sólida de clientes e oferecer promoções nos estágios iniciais de entrada do mercado para 

atrair consumidores.

Análise 
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Serviço Varejo

Duração média da ligação

Número médio de ligações por hora

% das ligações totais

Anexo 1: Detalhes dos serviços de ligação

10 min 6 min

600 300

67% 33%

| CASE 04: Call Center – McKinsey (R.2)
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Baviaans

Cape Agulhas

Ikwezi

Cidade

18.000

30.000

10.000

20.000

Laingsburg

Hantam

8.000

2%

1%

2%

4%

4%

População % Que deseja trabalhar pelo salário listado

1%

0.5%

1%

2%

3%

5%

1.5%

4%

6%

5%

$0.5/hora $1/hora $1.5/hora

Anexo 2: Trabalhadores nas 5 cidades diferentes
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Anexo 3 – Usuários de internet e fornecedores nas 5 cidades

Baviaans

Cape Agulhas

Ikwezi

Cidade

18.000

30.000

10.000

20.000

Laingsburg

Hantam

8.000

1

3

1

2

1

População

40%

10%

10%

30%

20%

% da população que 
atualmente usa internet

Números de 
fornecedores atuais

| CASE 04: Call Center – McKinsey (R.2)
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CASE 05: PINGUINLÂNDIA – Bain

Design by



Pinguins evoluíram. Agora eles podem falar e eles estão organizados como uma sociedade 

avançada. O embaixador da Pinguinlândia (antiga Antártica) entrou em contato com sua 

empresa de consultoria, Bain & Companhia, porque ele está preocupado com o crescimento 

populacional crescente de pinguins. Atualmente, há cerca de 23 milhões de pinguins vivendo em 

Pinguinlândia e a população está crescendo em uma surpreendente taxa de 32% ao ano.

O embaixador da Pinguinlândia precisa de sua ajuda para abordar duas questões: 

(1) Qual é o número máximo de pinguins que podem viver em Pinguinlândia?

(2) Qual é a melhor maneira de acomodar todo mundo? Como você faria isso?

| CASE 05: PINGUINLÂNDIA – BAIN & CO

Candidate led Public sector

Qualitativo QuantitativoEstilo de case Tipo de case

Enunciado
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• Predadores: os pinguins conseguem negociar com sucesso com todos os predadores. Os 

ursos polares agora vivem em um zoológico em San Diego e as baleias vivem no Sea World.

• Alimentos: Há muita comida por todo o oceano. É mais do que suficiente para alimentar 

todos os pinguins.

• Hábitos de pinguim:

– Eles são todos casados e têm um pinguim bebê

– Eles precisam de espaço para ambos os pinguins viverem e um ninho para o bebê

– Pinguins não precisam de espaço para lazer. Eles precisam de espaço só para dormir.

– Pinguins devem comer todos os dias

• Área pinguim (Antártica): Fornecer a Exposição 1. Permita que o candidato aproxime a 

Antártica de um quadrado

| CASE 05: PINGUINLÂNDIA – BAIN & CO
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Área da Pinguinlândia:

Aproximando a área de um quadrado:

Área = 4.000 km * 4.000 km = 16.000.000 km²

Agora que o candidato possui a área é necessário que ele calcule o quão longe do mar um 
pinguim pode morar, o quão rápido ele pode deslocar e por quanto tempo ele pode permanecer 
andando. Para esse fim, caso o candidato solicite, passe as seguintes informações:

Deslocamento do pinguim:

• Pinguins só caminham e comem durante o dia. Eles devem dormir à noite toda.

• Os pinguins devem comer todos os dias ou morrerão.

• Mesmo que um pinguim fique no oceano por apenas 1 segundo, é o suficiente para comer 
um peixe.

• O dia mais longo do ano tem 22 horas de luz solar e o dia mais curto possui 2 horas.

• O tamanho médio da perna de pinguim é de 20cm. O tamanho médio de uma perna humana 
é de 1m.

• Os humanos podem andar a uma média de 5km por hora.

| CASE 05: PINGUINLÂNDIA – BAIN & CO
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Deslocamento do pinguim:

Uma vez que temos a velocidade de um humano e temos as proporções de tamanho de 
pernas entre pinguins e humanos é razoável inferir que se a velocidade do pinguim do 
humano seguirá essa mesma proporção, portanto:

Perna humana/Perna pinguim = 5

Logo:

Velocidade Pinguim = Velocidade humano/5 = 1km/h

Como temos que o dia mais curto na Penguinlandia dura 2 horas, um pinguim pode estar, no 
máximo, a 1 km de distância do mar (ida e volta).

Área ocupável:

Como um pinguim pode estar a no máximo 1km de distância do mar, a área ocupável será 
dada pela subtração da área não ocupável da área total, portanto:

Área não ocupável = (4.000km – 2km) * (4.000km – 2km) = 15.984.004km²

Área ocupável = 16.000.000km - 15.984.004km = 15.996km²

Pode-se considerar que a área ocupável é de 16.000km².

| CASE 05: PINGUINLÂNDIA – BAIN & CO
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Número máximo de pinguins:

Para realizar esse cálculo passe as seguintes informações se solicitado:

• Tamanho do pinguim = 1 m2
• Tamanho do ninho = 1 m2

Uma possível organização para os pinguins:

Pinguim 
Macho

Pinguim 
Fêmea

Pinguim 
Bebê

Estrada 
de ida

Estrada 
de volta

5m

1m

Nesse layoult é possível acomodar três pinguins a cada 5m². O total da área habitável pode ser 
aproximada de 16.000km². Portanto:

Total de pinguins = (16.000.000.000m² / 5m²) * 3 pinguins = 9.6 bilhões de pinguins

(1) Como temos capacidade de 9.6 Bi de pinguins e atualmente há 23 Mi de pinguins na 
pinguinlandia, o crescimento populacional não é um problema

(2) A estrutura pontuada acima é um bom modo de alocar os pinguins de forma a maximizar a 
população.

| CASE 05: PINGUINLÂNDIA – BAIN & CO
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Anexo 1: área da Pinguinlândia

Observações:

• O candidato pode aproximar a Pinguinlândia a 
um quadrado, sendo o lado da aresta 
4.000km.

• Caso o candidato não perceba que ele deve 
calcular a área, peça para ele fazer isso.

| CASE 05: PINGUINLÂNDIA – BAIN & CO
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Design by

CASE 06: PAPER COMPANY – McKinsey (R.2)



Nosso cliente é uma empresa global que se especializa em manufatura de diferentes tipos de 

papel. Eles querem reduzir custos e gostariam de saber a melhor forma de fazer isso. Que 

recomendações  você daria para eles? É possível reduzir os custos em 25%?

• A empresa faz 2 tipos de papel : branco e colorido

• Nosso cliente tem todos os equipamentos para o processo de fabricação, mas eles 

compram materiais e tintas de vários fornecedores

• Eles produzem quantidades iguais de papel branco e colorido

• Custos fixos como maquinário e aluguel não podem facilmente ser reduzidos a curto prazo

Interviewer led Profitability

QualitativoEstilo de case Quantitativo

|CASE 06: PAPER COMPANY – McKinsey (R.2)
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Enunciado
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Nota para o entrevistador : pergunte as próximas questões sequencialmente e forneça 

Apresentáveis quando pedido

1. Que fatores podem contribuir para um alto custo de produção para o papel

• Maquinário atrasado

• Aumento no aluguel

• Altos custos de trabalho

• Maiores custos em madeiras ou tintas

• Ineficiências logísticas – vendas online ; cliente não adaptado com a nova rede de 

distribuição

• Apresentável 1

• Apresentável 2

Análise
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2. Quais são os custos maiores para o nosso cliente?

Mostre o Apresentável 1. O candidato deve calcular o seguinte :

• Tanto para o papel branco quanto colorido, o processo de pintura é o que mais 

contribui para os custos

• Nosso cliente deve procurar formas de reduzir custos de tinta

3. Quanto nosso cliente gasta por kg em tinta branca e colorida?

Mostre o Apresentável 2. O candidato pode calcular quanto os clientes gastam em cada tipo de 

tinta fazendo a soma dos custos por kg para cada fornecedor

Nosso cliente atualmente gasta $81/kg em tinta branca e $133/kg na tinta colorida = 

$214/kg no total

O candidato deve perceber sozinho que o cliente pode comprar todas as tintas de um único 

fornecedor e tentar negociar um desconto

|CASE 06: PAPER COMPANY – McKinsey (R.2)
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4. Nosso cliente gostaria de comprar todas as tintas do fornecedor B. Quanto de desconto eles deveriam 

negociar por kg de tinta para adquirir uma redução total de 25% nos custos?

• Atualmente, o custo de produção de papel é de $32/kg. Para que nosso cliente 

consiga 25% de redução, ele precisaria cortar os custos em $8/kg. Atualmente, as 

tintas brancas e coloridas juntas $16/kg, então nosso cliente precisaria cortar o 

custo das tintas em 50%

• Nosso cliente, hoje, paga $214/kg da tinta. Isso precisa ser reduzido em 50%

• Se o cliente comprar as duas tintas do fornecedor B, isso iria custar a ele $80 + 

$120 = $200/kg

• Para o custo das tintas serem reduzidas a $107/kg, eles iriam precisar negociar um 

desconto de pelo menos 46.5% 

• Obter um desconto próximo de 50% no fornecedor B é irreal

|CASE 06: PAPER COMPANY – McKinsey (R.2)
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A solução desse case não é óbvia pelos dados fornecidos e o candidato pode chegar em 

uma variedade de recomendações razoáveis. Entretanto, no geral, o candidato deve 

reconhecer que (1) comprar tintas de só um fornecedor não é uma boa opção e (2) cortar 

custos em 25% não é aceitável em curto prazo.  

5. Quais riscos estão envolvidos na estratégia proposta pelo cliente?

• Nosso cliente estaria “pondo todos os ovos em uma só cesta” e teria que confiar 

inteiramente no fornecedor B para as tintas

• Fornecedor B pode não ter capacidade

• Fornecedor B pode aumentar seus preços a qualquer instante e levar a custos altos para o 

nosso cliente. 

• Se nosso cliente deseja ter mais fornecedores depois, ir de um fornecedor para dois é 

muito mais difícil que ir de dois para três

Proposta de solução

|CASE 06: PAPER COMPANY – McKinsey (R.2)
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Anexo 1: Custos de produção de diferentes tipos de papel

Tipo de papel

Materiais

Custos por kg de papel (US$)

Papel branco

1

Papel colorido

1

Tingimento

Embalagem

Armazenamento

Inventário

Outros processos

7

2

1

1

2

9

3

1

1

3
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Anexo 2: Fornecedores de corantes

Fornecedor

B

A

Preço por kg de tintura

100

Papel colorido

160 5%

C

Papel branco

Porcentagem da compra de tintura 
do cliente

40%

10%

10%

40%

20%

80 120

90 130

Papel coloridoPapel branco

D

E

5%

40%

20%

10%

100 140

75 150

|CASE 06: PAPER COMPANY – McKinsey (R.2)
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Design by

CASE 07: APACHE HELICOPTERS – BAIN (R.1)



Nosso cliente é um empreiteiro de defesa dos EUA e uma de suas divisões fabrica 

helicópteros Apache para operações militares. A empresa está pensando em montar uma nova 

fábrica para atender à crescente demanda de helicópteros de ataque. Estes helicópteros estão 

totalmente equipados com armas e munição quando entregues para o cliente. O cliente 

considerou três países para montar sua nova fábrica - Brasil, França e EUA.

(1) Como você definiria os parâmetros para a decisão?

(2) Onde eles devem instalar a planta com base nessa análise?

| CASE 07:APACHE HELICOPTERS – BAIN (R.1)

Candidate led Market entry

Qualitativo QuantitativoEstilo de case

Informações da companhia:

• O cliente possui três fábricas nos US, duas no Kansas e uma em Michigan

• As fábricas operam a capacidade total atualmente

Tipo de case

Enunciado

Informações adicionais a serem dadas sob pedido
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• Uma das fábricas pode acomodar uma linha de montagem adicional pelo preço de U$500M; 

as outras duas estão cercadas por terrenos residenciais

Informações de custo

• O modelo de fábrica inicial custa:

EUA: US$ 500Mi;

FRANÇA: US$ 3Bi;

BRASIL: US$ 2Bi.

• Custos fixos nos três países são $100M anualmente

• Os custos variáveis são:

EUA: US$ 15Mi;

FRANÇA: US$ 25Mi;

BRASIL: US$ 20Mi;

Market size e informações de receita

• Orçamento de defesa para os próximos 5 anos:

EUA: US$ 100Bi;

FRANÇA: US$ 10Bi;

| CASE 07:APACHE HELICOPTERS – BAIN (R.1)
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BRASIL: US$ 15Bi.

• Anexo 1: Porcentagem do orçamento da defesa a ser gasto em nossos helicópteros nos 

próximos 5 anos

Informações de venda

• Cada helicóptero é vendido por $100Mi, mas se forem importados para os EUA, o governo 

dos EUA exige que eles sejam certificados e o processo de cerificação custa $15Mi por 

helicóptero

Nota para o entrevistador: Forneça ao entrevistado as informações solicitadas, mas não 

forneça informações voluntariamente. O case em si não é muito difícil, mas o pensamento 

crítico sobre como um país pode alterar as compras com base no país de origem é um 

pensamento que os bons entrevistados trarão à tona. O outro aspecto chave é a capacidade 

do entrevistado de capturar dados e não se perder nele. Uma boa maneira de organizar os 

dados é construir uma tabela de respostas.

| CASE 07:APACHE HELICOPTERS – BAIN (R.1)
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ESTADOS UNIDOS BRASIL FRANÇA

CUSTOS (5 ANOS)

FÁBRICA INICIAL

CUSTOS ANUAIS FIXOS

CUSTOS VARIÁVEIS

CUSTOS TOTAIS

RECEITAS (5 ANOS)

EUA

BR

FR

RECEITAS 
TOTAIS

US$ 500MI US$ 3BI US$ 2BI

US$ 100MI * 5 US$ 100MI * 5 US$ 100MI * 5

US$ 15MI / 
HELICÓPTERO

US$ 20MI / 
HELICÓPTERO

US$ 25MI / 
HELICÓPTERO

500MI + 500MI + 
(#UNIDADES)* 15MI

2BI + 500MI + 
[(#UNIDADES EUA) * 

(20MI + 15MI)] + 
[(#UNIDADES BR) 

*20MI]

Uma vez que, quando 
comparado ao Brasil, 
os custos são maiores 
e a receita é menor, 
não há necessidade 

de calcular esse valor

US$ 20BI US$ 20BI US$ 20BI

US$ 0 US$ 015BI*50% = 7BI

US$ 0 US$ 0 10BI*50% = 5BI

US$ 20BI US$ 25BIUS$ 27,5BI

| CASE 07:APACHE HELICOPTERS – BAIN (R.1)
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Fábrica nos Estados Unidos:

• Receita nos próximos 5 anos = 20% * 100 BI = US$ 20BI;

• # de helicópteros produzidos = US$ 20BI / US$ 100MI = 200 Helicópteros;

• Custos totais = 500MI + 500MI + [(200 Helicópteros) * (15MI)] = US$ 4BI;

• Lucro = US$ 20BI – US$ 4BI = US$ 16BI

Fábrica nos Brasil:

• Receita vinda dos EUA nos próximos 5 anos = 20% * 100 BI = US$ 20BI;

• Receita vinda do Brasil nos próximos 5 anos = 20% * 15 BI = US$ 7,5BI;

• # de helicópteros produzidos nos EUA = US$ 20BI / US$ 100MI = 200 Helicópteros;

• # de helicópteros produzidos no Brasil = US$ 7,5BI / US$ 100MI = 75 Helicópteros;

• Custos totais = 2BI + 500MI + [(# Helicópteros produzidos nos EUA) * (20MI + 15MI)] + 

[(# Helicópteros produzidos no BR) * (20MI)] = 2BI + 500MI + [(200)*35MI] + [(75)*20MI] 

= US$ 11BI

• Lucro = US$ 27.5BI – US$ 11BI = US$ 16.5BI

Concluímos, portanto, que a abertura da fábrica no Brasil é mais lucrativa.

| CASE 07:APACHE HELICOPTERS – BAIN (R.1)
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Com base nas informações financeiras, o Brasil parece ser um candidato mais atraente para a 

instalação da nova fábrica porque:

• Nossos lucros ao longo de 5 anos serão maiores em US $ 500 milhões

• Não dependeremos totalmente de um único país (EUA) para vendas

Como próximos passos, podemos, também, explorar os seguintes pontos:

• Qual o potencial de vender helicópteros para o resto do mercado mundial de 

Helicópteros militares?

• Qual será a reação da mão-de-obra em nossas fábricas existentes se desembarcarmos 

a produção para o Brasil?

• As relações dos EUA com o Brasil serão cordiais nos próximos 5 anos para que 

possamos nos beneficiar das leis de controle de exportação e vendas para ambas as nações?

| CASE 07:APACHE HELICOPTERS – BAIN (R.1)
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Anexo 1: porcentagem do orçamento da defesa a ser gasto em nossos helicópteros nos próximos 5 anos

20% do orçamentoFábrica nos EUA

Compras do dept. 
de defesa dos EUA

Fábrica na França

Fábrica no Brasil

Compras do dept. 
de defesa do BR

Compras do dept. 
de defesa da FR

20% do orçamento

20% do orçamento

0% do orçamento

0% do orçamento

50% do orçamento

0% do orçamento

50% do orçamento

0% do orçamento
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CASE 08: 7-ELEVEN – Bain (R.2)

Design by



| CASE 08: 7-ELEVEN – Bain (R.2)

Nota para o entrevistador : antes de ler o enunciado, peça ao candidato pra escolher uma 

cidade com a qual ele(a) seja familiar, então leia o enunciado a seguir.

Nosso cliente é a 7-eleven, eles gostariam de abrir uma nova loja em [Cidade de escolha do 

candidato]. Qual a mínima densidade populacional que a área deve ter?

Não há nenhuma informação adicional para esse case. É esperado que os candidatos estimem 

todos os números do zero. No fim da entrevista, o entrevistador deve verificar se o número é 

razoável dado o tamanho da cidade de escolha. 

Candidate led Estimation

QualitativoEstilo de case QuantitativoTipo de case

Enunciado

Informações adicionais a serem dadas sob pedido
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Nota para o entrevistador : o objetivo principal desse case não é obter um número preciso, 

mas chegar a uma exaustiva lista de coisas a serem consideradas na ausência de informações 

fornecidas.

• Densidade populacional

• Numero de clientes

• Lucro

• Receita

• Número de unidades vendidades

• Preço por unidade 

• Custos

• Número de unidades ventidades

• Custo por unidade

• Fixos 

• Variáveis

| CASE 08: 7-ELEVEN – Bain (R.2)
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• Densidade populacional

• Area coberta

• Penetração do mercado

• Competição

Nota para o entrevistador : esse é um case inteiramente liderado pelo candidato. 

Existem várias abordagens diferentes para o problema. Abaixo está apenas um 

exemplo de solução possível :

Comece com a equação básica :  𝐿 = 𝐿𝑖 ∗ 𝑉 − 𝐶𝑓 = 𝑅𝑖 − 𝐶𝑖 ∗ 𝑉 − 𝐶𝑓

• 𝐿 = 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜

• 𝐿𝑖 = 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

• 𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
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• 𝐶𝑓 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑜𝑠

• 𝑅𝑖 = 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

• 𝐶𝑖 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

Em seguida, a densidade populacional é dada pela relação: 𝑽 = 𝒅 ∗ 𝑨 ∗ 𝒑 ∗ 𝑽𝒊

• 𝑑 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

• 𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛ç𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑗𝑎

• 𝑝 = 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

• 𝑉𝑖 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Então resolva a primeira equação para achar V e use V pra resolver a segunda equação e calcular d

O candidato deve achar estimativas razoáveis para cada variável.
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Para que a nova loja da 7-eleven seja lucrativa na cidade dada, ela precisa estar localizada 

em uma área onde a densidade populacional é pelo menos “d” pessoas por metro quadrado. 

Nosso cliente deve ter em mente que isso foi calculado baseado na premissa de que ele 

seria capaz de capturar 50% dos possíveis clientes, o que pode ser uma estimativa muito 

grande dependendo da localização exata.

Dicas para o case : 

Como esse é um case muito aberto, é importante que o candidato tome uma abordagem 

proativa e crie números razoáveis para cada variável. Note que os números da solução 

acima podem variar drasticamente dependendo da cidade de escolha. Quebrar o problema 

em tantos problemas menores quanto possível e acompanhar  as unidades são essenciais 

para resolver esse case corretamente.
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Design by

CASE 09: ANIMAL DRUG – MCKINSEY (R.2)



Nosso cliente é uma empresa startup estadunidense que recentemente obteve a aprovação 

da FDA (foods & drugs administration) para o seu único produto, um novo hormônio esteroide 

para porcos. Relatórios de pesquisas preveem que, em um breve futuro, o mercado de 

hormônios animais será bem promissor na China. Um indivíduo generoso se ofereceu para 

cobrir todos os custos da realocação de todo o negócio de nosso cliente para a China em 

2015. Eles devem aceitar essa proposta?

| CASE 09: ANIMAL DRUG – MCKINSEY (R.2)

Candidate led New product

Qualitativo QuantitativoEstilo de case

• A oferta do indivíduo é puramente por generosidade; nosso cliente não terá que pagar 

nenhum dos custos de realocação

• Hormônios usados em fazendas chinesas são atualmente fornecidos exclusivamente por 

produtores domésticos

Tipo de case

Enunciado

Informações adicionais a serem dadas sob pedido
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• Atualmente, o novo medicamento de nosso cliente é vendido por US $ 20 / kg nos EUA.

• O mercado de hormônios suínos na China é dominado por três grandes players

• Nosso cliente tem uma boa reputação global e recebeu vários prêmios por alta qualidade do 

produto

• Suponha que os custos de produção deste medicamento na China vs. os EUA sejam 

aproximadamente os mesmos

• Anexo 1: Consumo de carne suína na China vs. EUA (2012)

• Anexo 2: Tratamento de porcos com hormônios na China vs. EUA (2012)

• Anexo 3: Preços e volume de medicamentos vendidos por empresas chinesas, 2008-2012

Obs: anexos estão no final do case.
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• Clientes

• Segmentação de clientes

• Preferências de consumo

• Competição

• Segmentação

• Crescimento da concorrência

• Produto

• Rentabilidade

• Qualidade

• Reputação

• Barreiras para entrar

• Políticas governamentais
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Nota para o entrevistador: considere o ano de 2013

1) Quais variáveis nosso cliente deve considerar para decidir se deve ou não realocar seu negócio para 

China?

Nesse case o candidato deve levar em consideração o mercado potencial, concorrentes, 

políticas governamentais e barreiras para entrar.

2) Qual será o mercado potencial de nosso cliente em 2015?

Temos que o número de porcos será dado por: (população) * (número de porcos / pessoa)

A partir dos dados encontrados no anexo 01:

• Total de porcos na China em 2012 = 1,3 BI * 0,4 = 520MI

• Total de porcos na China em 2015 =  520MI * (taxa de crescimento) = 520MI * (1,05)³

= 602MI (assumindo uma taxa de crescimento constante)
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• Total de porcos nos EUA em 2012 = 300MI * 0,2 = 60MI

• Total de porcos nos EUA em 2015 = 60MI * (0,95)³ = 51MI (assumindo uma taxa 

constante)

A partir dos dados do anexo 2, o possível mercado capturado pelo nosso cliente será dado 

pela seguinte expressão: (Total de porcos) * (% do tipo de dono) * (% dos porcos tratados 

com hormônio)

Substituindo os dados, teremos que:

• Mercado potencial na China = ~ 600MI * [(5% * 5%) + (70% * 10%) + (25% * 80%)] = 

163,5MI = ~ 164MI

• Mercado potencial nos EUA: ~ 50MI * [(10% * 0%) + (40% * 20%) + (50% * 25%)] = 

10,25MI = ~ 10MI

| CASE 09: ANIMAL DRUG – MCKINSEY (R.2)

Análise

84/99



O candidato poderá assumir que o cliente possuirá um Market share de 25% nos EUA e de 2% 

na China.

Desse modo, podemos calcular o mercado “capturado” pelo cliente em 2015 por meio da 

seguinte expressão: (Mercado total) * (MKT Share). Substituindo os valores, teremos que:

• Mercado capturado na China em 2015 = (~ 164MI) * (0,02) = ~ 3,3MI

• Mercado capturado nos EUA em 2015 = (~ 10MI) * (0,25) = ~ 2,5MI

Conclui-se, portanto, que o cliente terá mais clientes no mercado chinês.

3) Se nosso cliente decidir se mudar para a China, a que preço eles devem comercializar seus 

medicamentos?

Como sabemos que o faturamento será dado pelo (preço retido / kg de carne) *(quantidade de 

carne vendida), a partir do anexo 3, o candidato pode fazer as seguintes observações:
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Em 2012:

A empresa ‘A’ faturou (US$ 15 / kg) * (4.000 kg) = US $ 60.000; 

A empresa ‘B’ faturou (US$ 10 / kg) * (11.000kg) = $ 110.000;

A empresa C faturou (US$ 5 / kg) * (16.000 kg) = US $ 80.000. 

Portanto, o preço da empresa B é o mais lucrativo (considerando que os custos de produção 

sejam semelhantes para as três marcas).

Nota ao entrevistador: diga ao candidato que que 0,001kg de hormônio é injetado por porco 

por ano

Tendo em vista essa nova informação, podemos pontuar os seguintes pontos:

• Nosso cliente pode vender 3.300 kg na China e 2.500 kg nos EUA;
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• A US$ 10 / kg, o cliente faturará US $ 33.000 na China enquanto nos EUA (onde o preço é 

de US$ 20 / kg), o cliente fará $ 50.000;

• Para que a droga traga imediatamente mais receita na China do que nos EUA, deve-se 

resolver a seguinte expressão:

Lucro nos EUA = Lucro na China à (US$20 / kg) * (2.500kg) = (Novo preço) * (3.300kg)

Após realizar essa conta, chegaremos num preço de US$ 15,15 / kg

4) Que outras opções nosso cliente possui?

•  Ficar inteiramente nos EUA; 

•  Entrar no mercado chinês, mas não se mudar; 

•  Realizar um joint venture com uma empresa chinesa;

•  Qualquer outra sugestão razoável.
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Este caso é bastante aberto e as duas opções a seguir são boas respostas (pontos de bônus 

se candidato apresenta os dois):

Opção 1: Eu recomendo que o cliente se mude para a China em 2015 e tenha como alvo as 

fazendas estatais como clientes iniciais. O cliente precisa cobrar um preço de pelo menos US 

$ 16 / kg no momento da entrada no mercado pelo medicamento seja imediatamente mais 

lucrativo na China do que nos EUA. Embora US $ 16 / kg sejam caros em relação a 

medicamentos similares fornecidos por produtores nacionais, nosso cliente pode alavancar 

sua reputação e garantia de qualidade para justificar o alto preço, e ainda deve capturar 2% 

da participação de mercado.

Opção 2: Eu recomendo que o cliente não se mude para a China em 2015. Embora eles 

possam capturar um maior mercado na China, eles enfrentarão pressão dos concorrentes 

chineses (que vendem seus medicamentos a preços mais baixos) e acabarão encontrando 

dificuldades em vender o medicamento acima de US $ 16 / kg. Além disso, as politicas 

governamentais chinesas podem vir a se tornarem um obstáculo e o nosso cliente poderia se 

beneficiar da sua posição de destaque nos EUA.
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Anexo 01: Consumo de porco na China vs EUA (2012)

País

EUA

CHINA

Porcos / Pessoa População Crescimento

0,4

0,2

1,3 BI

300 MI

4,7 %

4,6 %

Tipo de dono

Fazendas familiares

Donos de animas

porcentagem do total de porcos

5%

EUA

10% 5%

Fazendas estatais

CHINA EUACHINA

porcentagem do total de porcos 
tratados com hormônio

10%

80%

10%

20%

25%

70% 40%

25% 50%

Anexo 02: Tratamento de porcos com hormônio na China vs EUA (2012)
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CASE 10: APOPLEXY DRUG – BGC (R.2)

Design by



Nosso cliente é uma empresa farmacêutica que recentemente desenvolveu uma droga para 

apoplexia. Essa droga foi clinicamente comprovada segura e eficiente, além disso, é o único 

produto do nosso cliente nesse estágio. Nosso cliente deve comercializar essa droga?

| CASE 10: APOPLEXY DRUG – BCG (R.2)

Candidate led Pricing

Qualitativo QuantitativoEstilo de case

• Apoplexia é outro termo para um acidente vascular cerebral - os pacientes sofrem uma 

súbita diminuição das funções neurológicas devido à falta de oxigênio no cérebro

• Existem 260.000 casos de apoplexia por ano

• O tratamento é eficaz apenas nas primeiras 3 horas. A 1ª hora é crítica; pacientes que 

recebem tratamento na primeira hora têm taxas de sobrevivência muito mais altas do que 

aquelas que são tratadas 2ª e 3ª horas

• O remédio não pode ser administrado até que o paciente chegue ao hospital

• Nosso cliente planeja cobrar US $ 8.000 por uso do medicamento (1 uso / paciente)

Tipo de case

Enunciado

Informações adicionais a serem dadas sob pedido
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• Existe um concorrente no mercado; eles cobram US $ 6.000 por uso da droga

• O medicamento do nosso cliente tem uma taxa de sucesso mais alta que a do concorrente na 

1ª hora e a mesma taxa de sucesso do concorrente nas 2ª e 3ª horas. Ambos medicamentos 

apresentam efeitos colaterais semelhantes

• Anexo 1: Distribuição dos pacientes por métodos de ajuda e localização geográfica

• Mercado

• Tamanho

• Taxa de crescimento

• Estrutura

• Preferências de consumo

• Medicamentos concorrentes

• Tratamentos alternativos

• Rentabilidade (Proftability)

• Custos

• Receita

| CASE 10: APOPLEXY DRUG – BCG (R.2)

Informações adicionais a serem dadas sob pedido

Estrutura

93/99



1) Que variáveis o cliente deve considerar?

• Mercado potencial para o medicamento; 

• Receita projetada;

• Verifique a estrutura proposta.

2) Quanta receita o produto pode gerar por ano?

O candidato deve reconhecer que o número de pacientes que receberão o medicamento 

depende de quanto tempo os pacientes levam para chegar ao hospital. Forneça apenas o 

Anexo 1 quando o candidato mencionar a sensibilidade temporal do processo de tratamento. 

No Anexo 1, o candidato deve calcular o seguinte:

• Número de pacientes com chamada automática que chegam ao hospital na janela de três 

horas:

260.000 * 20% * 100% = 52.000 pacientes

• Número de pacientes com chamada manual que chegam ao hospital na janela de três horas:

260.000 * 80% * 60% * (% que pode receber tratamento na janela de 3 horas)
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Agora, forneça ao candidato as seguintes informações: 

• Demoram 8 minutos para uma ambulância despachar e 10 minutos para alocar um paciente; 

• São necessários 12 minutos de mão única para uma ambulância ir da cidade para um hospital

• Caso o paciente esteja em um subúrbio são necessário mais 8 minutos para a ambulância 

leva-lo até o hospital

O Candidato deve calcular:

• Tempo necessário para um paciente ir da cidade a um hospital (todos pacientes da cidade 

devem receber o atendimento em até uma hora):

8 + 10 + (12 * 2) = 42 minutos

• Tempo necessário para que um paciente vá dos subúrbios a um hospital:

8 + 10 + ((12 + 8) * 2) = 58 minutos

O candidato deve notar que, embora pacientes dos subúrbios cheguem a hospitais em 58 

minutos, 2 minutos não é tempo suficiente para eles receberem tratamento. Portanto, esses 

pacientes provavelmente optem pelo medicamento do concorrente (que é mais barato e tem a 

mesma taxa de sucesso após a primeira hora)
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• Número de pacientes que chamam ambulância que são tratados na primeira hora:

260.000 * 80% * 60% * 80% = 99.840 = ~ 100.000

• Número total de pacientes que usarão o medicamento do nosso cliente = 52.000 + 

100.000 = 152.000

•  Receita = 152.000 pacientes * US $ 8.000 por paciente = US $ 1,2 bilhões por ano

3) Se os custos fixos são de US $ 240 milhões por ano e os custos variáveis são de US $ 5.000 por 

unidade, quanto lucro por ano pode ser feito a partir do novo medicamento?

Temos que a receita anual é de US$ 1,2 bilhões, tendo isso mente, o lucro será dado pela 

subtração dos custos totais da receita anual, portanto: 

Custos totais = US $ 240 milhões + (US $ 5.000 * 152.000) = US $ 1 bilhão por ano

Logo:

Lucro = 1,2 BI – 1 BI = US$ 200 MI por ano
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4. Nosso cliente está pensando em reduzir o preço de seu medicamento para US $ 6.000 por uso, para 

capturar mais mercado. Isso é uma boa ideia?

Nesse caso, nosso cliente ainda capturará todos os pacientes que receberão tratamento na 

primeira hora, que é de 152.000 pacientes. Além disso, nosso cliente receberá 50% dos 

pacientes dos subúrbios (uma vez que o medicamento agora é idêntico ao do concorrente após 

a primeira hora)

Realizando os cálculos:

• Número de pacientes nos subúrbios = 260.000 * 20% * 60% * 50% = 15.600

• Número total de pacientes que usarão o medicamento do cliente = 152.000 + 15.600 = 

167.600

• Receita total = 167.600 * $ 6.000 = ~ $ 1 bilhão

• Custos totais = US $ 240 milhões + US $ 5.000 * 167.600 = ~ US $ 1,1 bilhão

A esse preço, nosso cliente teria despesas anuais de US$ 100MI . Portanto, eles devem ficar 

cobrando US$ 8.000 por uso da droga
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Eu recomendo que o cliente continue comercializando o medicamento a US $ 8.000 por uso. 

A este preço a estratégia permite capturar uma parcela razoável do mercado (dada a maior 

eficácia do medicamento na primeira hora), gerando um lucro de US $ 200 milhões por ano. 

Alguns riscos importantes a serem pontuados são a resposta competitiva e a possibilidade de 

novos entrantes no mercado, para avançar, nosso cliente deve desenvolver um plano de 

marketing sólido e pressionar pela substituição do medicamento concorrente podendo 

argumentar que esse processo simplificará o gerenciamento de suprimentos de hospitais.
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Porcentagem de pacientes

Métodos de Ajuda

20% 80%

Tempo para a chegada 
até o hospital 

Chamada automática 
(ambulância especial)

100% 60%

30 minutos
Varia conforme a 

localização

Chamada manual 
(ambulância comum)

Porcentagem de pacientes que 
chegam nas três primeiras horas

Anexo 01: Distribuição dos pacientes por métodos de ajuda

Anexo 02: Distribuição dos pacientes por localização geográfica

Porcentagem de pacientes

Distribuição geográfica

20% 80%

Cidades Subúrbios
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