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04 de junho de 2019 

McKinsey Impact Experience 

DEFINIÇÕES 

■ Comissão Organizadora: colaboradores da McKinsey responsáveis pelo Evento 

■ Evento: qualquer etapa referente ao McKinsey Impact Experience 

■ Grande São Paulo: área que inclui São Paulo capital e os municípios de Barueri, 
Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Guarulhos, Itapecerica da Serra, 
Itapevi, Jandira, Mauá, Osasco, Santana de Parnaíba, Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Taboão da Serra 

■ Participantes: estudantes inscritos no Evento e participantes do Evento 

OBJETIVOS 

O McKinsey Impact Experience tem como objetivos oferecer a estudantes 
universitários a oportunidade de: 

■ Conhecer o trabalho de uma consultoria estratégica 

■ Vivenciar a forma de trabalhar da McKinsey 

■ Ter impacto real a partir do diagnóstico de um problema, desenvolvimento de 
solução e implementação 

CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

Todos os Participantes do Evento deverão agir em concordância com a missão e 
valores da McKinsey. 

A McKinsey tem como missão auxiliar clientes a obter melhorias de desempenho 
duradouras e significativas, bem como construir uma grande Firma que seja capaz 
de atrair, desenvolver, motivar e reter pessoas altamente capacitadas. 

Para tanto, a McKinsey é dirigida por seus valores: 

Aderir aos mais altos padrões profissionais 

■ Privilegiar os interesses do cliente em relação aos da Firma 

■ Seguir os mais altos padrões éticos 
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■ Preservar a confidencialidade do cliente 

■ Manter uma perspectiva independente 

■ Gerenciar os recursos do cliente e da Firma eficientemente 

Melhorar o desempenho do cliente de forma significativa 

■ Utilizar uma abordagem segundo a perspectiva da alta gerência 

■ Alavancar nossa rede global para dar aos clientes o melhor da Firma 

■ Trazer práticas inovadoras de gestão para os clientes 

■ Desenvolver as capacidades do cliente de forma a sustentar melhorias 

■ Criar relacionamentos duradouros baseados em confiança 

Criar um ambiente único para pessoas excepcionais 

■ Ser não-hierárquico e inclusivo 

■ Promover um sistema de meritocracia e respeito 

■ Auxiliar o desenvolvimento mútuo através de aprendizado e mentoring 

■ Cumprir com a obrigação de discordar 

■ Estruturar-se como uma parceria em uma “única Firma” 

INSCRIÇÕES 

Podem se inscrever no evento estudantes universitários de graduação e tecnólogos, 
maiores de 18 anos, brasileiros ou estrangeiros que residam no Brasil, com 
matrícula ativa no 2º semestre de 2019 em instituições brasileiras de ensino 
superior credenciados pelo MEC, ou instituições estrangeiras de ensino superior 
listadas no World University Rankings 2018 da Times Higher Education. 

As inscrições serão individuais e deverão ser feitas exclusivamente através do site 
do Evento http://www.mckinsey.com.br/impactexperience até 28 de julho de 2019. 

Para Participantes que aplicaram para o processo seletivo da McKinsey, recomenda-
se utilizar um resumo atualizado das redações submetidas para a seção “A McKinsey 
quer te conhecer!”. 

Todas as informações serão tratadas de forma confidencial e restrita à McKinsey & 
Company. A McKinsey concorda em manter o mais absoluto sigilo e 
confidencialidade de todas as informações que serão fornecidas à McKinsey em 
conexão com as Inscrições ("Informações Confidenciais"). A McKinsey não revelará 
as Informações Confidenciais para terceiros. Confira nossa política de privacidade 
de recrutamento em https://www.mckinsey.com/mckinsey-recruitment-privacy-
policy 

http://www.mckinsey.com.br/impactexperience
https://www.mckinsey.com/mckinsey-recruitment-privacy-policy
https://www.mckinsey.com/mckinsey-recruitment-privacy-policy
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ETAPAS 

Visão geral 

O Evento será composto por etapas online e presenciais, com horários a confirmar 
pela Comissão Organizadora por e-mail a todos os Participantes. 

As únicas etapas opcionais são as de treinamentos online. 

Todos os Participantes poderão realizar os treinamentos online. Todos os 
Participantes deverão participar da primeira etapa de avaliação para serem elegíveis 
às fases seguintes. 

A Comissão Organizadora selecionará os Participantes para as etapas presenciais 
(“McKinsey Day”, “McKinsey Weekend” e “Fórum McKinsey de CEOs”) e informará 
os candidatos por e-mail. 

 

Data Nome da etapa Formato 

Até 28/7/2019 Inscrições Online 

Até 04/8/2019 Treinamentos online (opcional) Online 

04 a 10/8/2019 Primeira etapa de avaliação Online 

24/8/2019 McKinsey Day Presencial 

07 e 08/9/2019 McKinsey Weekend Presencial 

19/9/2019 Fórum McKinsey de CEOs Presencial 

Treinamentos online 

A McKinsey oferecerá sessões informativas online opcionais a todos os 
Participantes. Apesar de opcionais, são altamente recomendadas para que 
candidatos se preparem melhor e aproveitem mais o Evento. 

Informações de tema, horário e link para acesso serão divulgadas por e-mail para os 
candidatos inscritos. 

Temas previstos incluem preparação para a primeira etapa de avaliação, coaching 
para resolução de casos e metodologia básica de trabalho em consultoria. 

Primeira etapa de avaliação 
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A Primeira etapa de avaliação consistirá em uma avaliação online que deve ser 
realizada de forma contínua, cuja duração limite poderá variar entre 60 a 90 
minutos, a ser definida no momento de realização da avaliação. 

Deverá ser realizado de forma individual, sem quaisquer apoios de outros indivíduos 
tanto pessoalmente quanto digitalmente. A Comissão Organizadora se reserva ao 
direito de banir participantes em caso de suspeita ou comprovação de fraude. 

Todos os Participantes deverão realizar a primeira etapa da avaliação dentro do 
prazo informado por e-mail pela Comissão Organizadora. Participantes que não 
atenderem ao prazo não poderão participar das etapas seguintes do Evento. 

O resultado da primeira etapa de avaliação será utilizado apenas e exclusivamente 
para a edição do Evento e não possuirá relação com outros processos seletivos de 
recrutamento da McKinsey.  

McKinsey Day 

O McKinsey Day acontecerá no dia 24 de agosto de 2019 na cidade de São Paulo – 
SP. 

O objetivo do McKinsey Day é permitir que Participantes experimentem o que é 
consultoria e como é trabalhar na McKinsey, incluindo sessões de trabalho em 
grupo, de desenvolvimento pessoal e de integração. 

A Comissão Organizadora definirá grupo de 3 a 4 Participantes para as sessões de 
trabalho. 

Todos os Participantes deverão participar da agenda completa do dia (das 8h às 
22h). O traje é esporte. 

McKinsey Weekend 

O McKinsey Weekend acontecerá nos dias 07 e 08 de setembro de 2019 na cidade 
de São Paulo – SP. 

O objetivo do McKinsey Weekend é desenvolver soluções para os principais desafios 
da ONG parceira, alavancando ferramentas digitais para viabilizar a 
implementação. 

Todos os Participantes deverão participar da agenda completa de ambos os dias (das 
8 às 23). O traje é esporte. 

Fórum McKinsey de CEOs 

O Fórum McKinsey acontecerá no dia 19 de setembro de 2019 na cidade de São 
Paulo – SP. 

Os objetivos do Fórum McKinsey são: 



 

McKinsey & Company  5 

■ Selecionar o grupo vencedor 

■ Oferecer aos Participantes a oportunidade de apresentar para uma banca de 
pessoas sênior 

Os três grupos finalistas apresentarão suas soluções para uma banca composta por 
membros de diretoria de empresas, da ONG parceira, entre outros parceiros com 
histórico de suporte a iniciativas sociais. Os grupos poderão também fazer 
fundraising para viabilizar a implementação da sua solução. 

Horários e detalhes da agenda, incluindo tempo de apresentação, serão divulgados 
pela Comissão Organizadora. O traje é social. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 

Etapas online 

A Comissão Organizadora selecionará candidatos para o McKinsey Day com base 
nas etapas “A McKinsey quer te conhecer ” e “Primeira etapa de avaliação” a partir 
dos seguintes critérios: 

■ Evidências de liderança 

■ Habilidades de resolução de problemas 

■ Excelência acadêmica e/ou profissional 

Não há número definido de vagas. A comissão organizadora convocará todos os 
candidatos que apresentarem resultados satisfatórios. 

Candidatos selecionados para o McKinsey Day serão avisados por e-mail até o dia 
14 de agosto de 2019. 

Os candidatos selecionados deverão confirmar presença respondendo por e-mail o 
convite enviado pela comissão organizadora em até 2 dias úteis. 

Caso o candidato não confirme presença em até 2 dias úteis, o candidato estará 
automaticamente desclassificado. 

McKinsey Day 

A Comissão Organizadora selecionará candidatos para o McKinsey Weekend com 
base nas sessões de trabalho em grupo no McKinsey Day. 

Serão selecionados 36 Participantes com base nas seguintes dimensões: 

■ Qualidade da entrega do grupo: 

– Estruturação do problema 

– Assertividade das análises 
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– Clareza da mensagem/síntese 

■ Fit com a missão e valores da McKinsey, em particular:  

– Ser não-hierárquico e inclusivo 

– Promover um ambiente de respeito 

– Auxiliar o desenvolvimento mútuo 

McKinsey Weekend 

A Comissão Organizadora selecionará 3 grupos finalistas para o Fórum McKinsey 
de CEOs. 

Os grupos serão escolhidos com base nas soluções propostas, avaliadas nas 
seguintes dimensões: 

■ Originalidade 

■ Executabilidade 

■ Alcance / impacto 

Fórum McKinsey de CEOs 

A banca votará o grupo vencedor do McKinsey Impact Experience e os grupos serão 
avaliados com base nas soluções propostas, a partir das seguintes dimensões: 

■ Qualidade da apresentação 

■ Potencial da solução (originalidade, executabilidade e impacto) 

PREMIAÇÃO 

As três equipes finalistas seriam premiadas de formas distintas. 

Todos os Participantes dos três grupos finalistas poderão trabalhar com a ONG 
parceira de forma voluntária para implementar a solução desenvolvida durante o 
McKinsey Weekend e apresentada no Fórum McKinsey de CEOs. 

Para os Participantes do grupo vencedor, a premiação será: 

■ Final round de entrevistas para o processo seletivo da McKinsey 

– Somente Participantes elegíveis em 2019 e 2020 a algum dos programas da 
McKinsey Brasil de Business Analyst, Fellow Business Analyst e Business 
Analyst Intern serão entrevistados 

■ Mesa redonda com sócios da McKinsey 
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■ Coaching de carreira com consultor da McKinsey, constituído por 1 (uma) 
sessão por mês de 1 (uma) hora cada, até um total de 3 (três) sessões, realizadas 
a distância 

Os Participantes dos grupos em 2º e 3º lugares poderão fazer o First Round de 
entrevistas para o processo seletivo da McKinsey 

■ Somente Participantes elegíveis em 2019 e 2020 a algum dos programas da 
McKinsey Brasil de Business Analyst, Fellow Business Analyst e Business 
Analyst Intern serão entrevistados 

LOGÍSTICA 

Visão geral 

Para fins logísticos, todos os Participantes serão agrupados de acordo com a 
localidade da escola ou universidade de origem do Participante. A McKinsey cobrirá 
transporte e hospedagem para as etapas presenciais do Evento de acordo com o 
especificado em cada seção. 

A política geral é a seguinte: 

Localidade Transporte Hospedagem 

Grande São Paulo 
Táxi individual ida e volta para o 
evento 

Nenhuma 

Estado de São Paulo 
(fora da Grande São 
Paulo) 

Transfer compartilhado ida e 
volta para o Evento 

Sim, hotel definido 
pela McKinsey 

Outros estados do 
Brasil 

Voo ida e volta 

Transfer compartilhado ida e 
volta do o aeroporto em São 
Paulo para o Evento 

Sim, hotel definido 
pela McKinsey 

Exterior Nenhum 
Sim, hotel definido 
pela McKinsey 

Alimentação 

A McKinsey cobrirá as principais refeições para os candidatos selecionados de cada 
evento. 

A McKinsey não realizará reembolsos de refeições ou alimentação pagas 
diretamente por candidatos em hipótese alguma. 
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Hospedagem 

A McKinsey pagará a hospedagem unicamente para os Participantes que estudem 
fora da Grande São Paulo e que forem selecionados para as etapas McKinsey Day, 
McKinsey Weekend e Premiação. 

As datas previstas para hospedagem são: 

■ McKinsey Day: check in no dia 23 de agosto de 2019, e check out no dia 25 de 
agosto de 2019 

■ McKinsey Weekend: check in no dia 06 de setembro de 2019, e check out no dia 
08 de setembro de 2019 

■ Premiação: datas a confirmar 

A McKinsey não pagará pela hospedagem de candidatos selecionados que estudem 
e/ou residam na Grande São Paulo. 

A McKinsey não realizará reembolsos de acomodações pagas diretamente por 
candidatos em hipótese alguma. 

Caso o candidato deseje uma acomodação alternativa à oferecida pela McKinsey, o 
candidato deverá avisar a McKinsey com no mínimo 3 dias úteis de antecedência e 
não poderá solicitar acomodação à McKinsey novamente. 

A McKinsey não realizará reembolsos de transporte, alimentação ou outros gastos 
pagos diretamente por candidatos por não estarem hospedados em acomodação 
alternativa. 

Transporte aéreo 

Qualquer Participante, brasileiro ou não, residente e/ou estudando fora do Brasil, 
que for selecionado para as etapas presenciais deverá custear toda a passagem aérea 
e a McKinsey não realizará reembolso algum. 

A McKinsey pagará voos nacionais de ida e volta para os Participantes residentes no 
Brasil e fora do estado de São Paulo que forem selecionados para as etapas McKinsey 
Day, McKinsey Weekend, Fórum McKinsey, e Premiação. 

As datas previstas dos voos são: 

■ McKinsey Day: ida no dia 23 de agosto de 2019, e retorno no dia 25 de agosto 
de 2019 

■ McKinsey Weekend: ida no dia 06 de setembro de 2019, e retorno no dia 08 de 
setembro de 2019 

■ Fórum McKinsey: ida no dia 18 de setembro de 2019, retorno a confirmar pela 
Comissão Organizadora 



 

McKinsey & Company  9 

■ Premiação: mês de setembro e outubro, datas a confirmar pela Comissão 
Organizadora 

Os voos serão comprados através da agência parceira da McKinsey de acordo com 
os dados informados pelo candidato na inscrição. 

Detalhes do voo serão enviados para o e-mail do Participante informado na 
inscrição. 

A McKinsey comprará os voos assim que o candidato selecionado confirmar 
participação com a seguinte ordem de critérios: 

1. Preço mais baixo 

2. Preferência de horário informado pelo candidato no momento da inscrição 

Caso o Participante deseje um voo alternativo ao oferecido pela McKinsey, o 
candidato deverá arcar com o custo adicional de remarcação diretamente com seu 
cartão de crédito pessoal informado à agência parceira informada pela McKinsey. 

A McKinsey não realizará reembolsos em hipótese alguma de gastos relacionado a 
voos, incluindo custos adicionais de remarcação, mesmo em casos em que a 
preferência de horário do candidato não foi atendida, ou voos comprados 
diretamente por candidatos. 

Transporte terrestre 

Participantes residentes e/ou estudando fora do Brasil deverão custear todo o 
transporte terrestre e a McKinsey não realizará reembolso algum. 

Para os Participantes residentes na Grande São Paulo, a McKinsey arcará com táxi 
individual ida e volta para os Participantes selecionados do McKinsey Day, 
McKinsey Weekend, Fórum McKinsey, e Premiação, nas seguintes condições: 

■ A McKinsey reembolsará um único táxi de ida e um único táxi de volta (da 
residência do candidato para o local do evento e vice-versa) 

■ Todos os recibos devem conter endereço de origem, destino e nome do 
candidato 

Para os Participantes residentes no Estado de São Paulo fora da Grande São Paulo, 
a McKinsey arcará com transfer compartilhado ida e volta para os Participantes 
selecionados do McKinsey Day, McKinsey Weekend, Fórum McKinsey, e Premiação, 
nas seguintes condições: 

■ A McKinsey alocará os Participantes em grupos, pontos de encontro e horários 
para os transfers 

■ Caso o Participante deseje um transfer alternativo ao oferecido pela McKinsey, 
o Participante deverá arcar com o custo de transporte e a McKinsey não 
reembolsará 
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Para os Participantes residentes fora do Estado de São Paulo, a McKinsey arcará 
com transfer compartilhado ida e volta do aeroporto em São Paulo (Congonhas, 
Guarulhos ou Viracopos, de acordo com o voo comprado pela McKinsey) para os 
Participantes selecionados do McKinsey Day, McKinsey Weekend, Fórum 
McKinsey, e Premiação, nas seguintes condições: 

■ A McKinsey alocará os Participantes em grupos e horários para os transfers 

■ Caso o Participante deseje um transfer alternativo ao oferecido pela McKinsey, 
o Participante deverá arcar com o custo de transporte e a McKinsey não 
reembolsará 


