Dada a situação atual com o COVID-19 a nível mundial, decidimos adiar a competição do Desafio
Estratégico Bain & Company para o segundo semestre de 2020.
Para ajudar com todas as dúvidas que possam ter, segue abaixo uma seção de perguntas e respostas.
Não hesitem em contatar desafioestrategico@bain.com caso suas dúvidas não encontrem resposta
abaixo.
 Por que motivo decidiram adiar o Desafio Estratégico?
A primeira razão é que a nossa prioridade é cuidar da saúde de todos os participantes e bainies. Em
segundo lugar, consideramos que realizar o Desafio presencialmente oferece uma experiência única e
a oportunidade de estabelecer contato com bainies e de lhes perguntar sobre a carreira de consultor.
 Devo inscrever-me novamente no próximo semestre?
Não é necessário inscrever-se novamente. As inscrições atuais continuarão válidas


Atualmente sou estudante mas me graduo no final do primeiro semestre, posso participar
mesmo assim?
Sim. Dada a alteração de datas, permitiremos a participação de estudantes graduados no primeiro
semestre.
 Quais as novas datas do Desafio Estratégico no segundo semestre?
Ainda não temos definidas as novas datas do concurso, mas assim que tenhamos mais claridade
quanto à situação atual tomaremos uma decisão e avisaremos todos os participantes o quanto antes
possível
 Onde serão publicadas as novas datas?
Assim que sejam fixadas as novas datas publicaremos no site do Desafio Estratégico
(www.desafioestrategicobain.com) e será enviado um e-mail para avisar
 Posso fazer alterações no meu time assim que voltem a abrir inscrições?
Sim, será possível fazer alterações assim que reabram as inscrições
 Como funciona o Desafio Estratégico e como se candidatar os estudantes?
Os estudantes devem formar grupos de 3 ou 4 pessoas e devem inscrever-se através da nossa página
web: www.desafioestrategicobain.com. O concurso é composto por três etapas nas quais deverão
resolver e apresentar uma solução para diversos casos de negócio.
 Posso participar no processo de seleção e ao mesmo tempo no Desafio Estratégico?
Sim, os estudantes podem participar em ambos
 Como funciona o “Vale entrevista” no caso de ganhar?
O “Vale entrevista” Tem validade de 2 anos e para o poder utiliza só precisa nos enviar um e-mail
antes do processo de seleção e informar que quer aplicar o “Vale entrevista”
 Que acontece caso utilize o “Vale entrevista” e não passe no round de entrevistas?
Terá de aguardar 1 ano para poder voltar a aplicar ao processo


O que acontece se aplico ao processo de seleção sem utilizar meu “Vale entrevista” e não
passo no round de entrevistas?
Você poderá aplicar novamente no processo seguinte utilizando o “passe entrevista” (sem esperar 1
ano).
Time Desafio Estratégico

