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introdução
O período de quarentena, e consequente home
office, em que nos encontramos exige muitas
adaptações nas atividades de uma empresa. Dentre
essas adaptações, uma das mais desafiadoras
refere-se ao processo de internalização de novos
membros, conhecido como onboarding. 
 
Para que os novos membros sejam integrados ao
restante da empresa, é imprescindível pensar em
como adaptar essa integração para o contexto
online, com o mínimo de perdas possível. 



Além disso, uma outra questão que surge
do processo de onboarding é a
necessidade de passar para esses novos
membros conhecimentos e processos da
própria empresa. Nas EJs, esse período
de passagem de conhecimentos e
processos é comumente conhecido como
Período Trainee. A estruturação desse
período também exige adaptações
importantes

importantes para sua realização online.
Dessa forma, a fim de ajudar a sua EJ a
adaptar o onboarding e o período trainee
para meios online, trazemos esse e-book
com dicas e pontos importantes a serem
pensados para a estruturação desses
processos tão importantes para a
chegada de novos membros!



onboarding02



A internalização de membros ou onboarding,
que  traduzido para a língua portuguesa significa
“embarcando”, refere-se ao conjunto de processos
pelos quais os novos membros de uma empresa
passam ou devem passar quando são aprovados
em um processo seletivo. A finalidade desse
processo é garantir que o membro seja
socializado com o novo ambiente de trabalho e
com os antigos membros, assim como com os
procedimentos e com a cultura organizacional.

internalização



artefatos, por exemplo, se o foco em
pessoas for um valor adotado, verifique
quais processos ou sistemas que apoiam
esse foco em pessoas.
Além disso, nesse período, apresente
também o código de ética, tarefas
relacionadas ao cargo, bem como
treinamentos e apresentá-lo ao restante
da equipe.
 
 
 

Portanto, nesse momento é importante
apresentar a missão, visão e valores da
empresa; os artefatos, que podem ser
desde objetos utilizados como
identificação da EJ, por exemplo:
mascote, manual da marca, até os
processos organizacionais visíveis. É
importante relacionar os valores com os 
 



Um  onboarding bem estruturado pode trazer grandes
benefícios a longo prazo para a EJ, são eles: motivação,
integração, retenção de talentos e redução do turnover.
Por isso, nesse período de isolamento social, é
necessário criar mecanismos que façam com que a EJ
esteja presente no dia a dia dos novos membros para
criar um sentimento de pertencimento. 
 
Esse processo pode variar de duração, mas é importante
ressaltar que se inicia no momento em que é anunciada a
aprovação do candidato no processo seletivo e vai até o
momento em que esta pessoa se estabelece em sua
função.

Leia mais 

https://www.irhis.com.br/post/como-entender-a-cultura-da-sua-empresa


1. Avise com antecedência a frequência com que as reuniões
acontecem, ex: reunião geral uma vez por semana, para que
os novos membros possam se programar e criar uma rotina;
 
2. Incentive os membros antigos a conversar com os novos
membros. Isso é importante para a criação de um vínculo
entre eles, e quando as atividades presenciais retornarem,
você terá um time mais coeso;
 
3. Não faça somente reuniões, mas combine momentos para
interagirem com jogos online, conversas sobre assuntos
extra EJ;
 
4. Inicie o período trainee o mais rápido possível.  

Dicas
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Em tempos normais, é importante pensarmos nas
maneiras como repassamos os conhecimentos para
os novos membros, evitando que o período trainee se
torne massante e cansativo. Em um contexto de
isolamento social, onde esse período terá que ocorrer
inteiramente online, precisamos redobrar a atenção
na sua estruturação, de forma que esse período seja
o mais dinâmico e interativo possível. Assim,
separamos alguns pontos importantes para ter em
mente quando for estruturar o período trainee online.

período trainee online
como estruturar o



Um ponto essencial é avisar com
antecedência a todos o novos membros
que o período trainee online irá acontecer
e garantir que os participantes tenham
os meios necessários para acompanhar
esse período com qualidade. Caso
alguém não tenha os meios adequados
(como computador ou internet), deve-se
pensar em estratégias para que o
membro não 

tenha prejuízos significativos: as
informações podem ser repassadas por
e-mail? Há maneiras de gravar a
apresentação e enviá-la posteriormente
para o membro? 
Não esqueça, também, de combinar a
plataforma que será utilizada (google
meet, hangouts, zoom, etc).



Um outro ponto é incluir os novos membros nos meios
de comunicação online da empresa, para que eles
possam acompanhar e ir se familiarizando com a
dinâmica da EJ. Caso sua EJ utilize ferramentas não
usuais (como o slack, trello, pipefy…), recomendamos que
as informações do período trainee sejam, inicialmente,
repassadas em um grupo de whatsapp, por exemplo,
com os novos membros, até que eles tenham o
treinamento sobre as outras plataformas.



A empresa também pode realizar eventos online de
recepção e integração, aliviando a carga das
apresentações de conteúdo. Dessa forma, os membros
podem se conhecer e criar vínculos, começando a se
sentir parte da EJ. 
Sugerimos a realização de dinâmicas de apresentação
e descontração, onde os membros podem contar
curiosidades ou histórias sobre eles mesmos, ou jogos
online (gartic, stop, etc.), utilizando ferramentas como o
discord, por exemplo.



Nas apresentações de conteúdo, é
importante conversar sobre questões
institucionais da empresa (como as
regras, política, valores e o organograma)
e apresentar o MEJ para os novos
membros. É nesse período também em
que são feitas as capacitações de cada
área, para que os ingressantes aprendam
as atividades que realizarão.

Para tornar essas reuniões mais
dinâmicas e interativas, sugerimos
disponibilizar alguns conteúdos para os
membros e fazer com que no período de
integração do período trainee ocorram
mais conversas e discussões sobre o que
foi fornecido, e evitando   apresentações
monótonas e extensas.



Outra sugestão é encurtar o tempo das reuniões online e
aumentar o número delas, para que sejam mais reuniões
com menos tempo. O número de reuniões e sua duração
podem ser redefinidos ao longo do período. Nesse
sentido, é sempre bom pedir feedbacks no final das
apresentações, conferindo se a duração foi adequada e
se os membros teriam disponibilidade, caso fosse
inserido mais um dia de reunião.



Um outro ponto é trabalhar algumas
metas individuais e metas de time com
os novos membros e com o restante da
empresa, pensando em estabelecer
recompensas. Para os novos membros,
essas tarefas não precisam ser tarefas da
empresa, mas podem ter função didática,
envolvendo a história e o funcionamento
da própria EJ. 

Essas atividades individuais e coletivas
teriam o intuito de gerar alguma
recompensa coletiva ao final do período
de quarentena. Essa pode ser uma forma
de fortalecer o vínculo e a integração dos
membros no período pós-quarentena -
como fazer um churrasco, uma pizzada,
algo que envolva a interação dos
membros.



Pensando na capacitação dos novos membros, a
empresa pode  propor simulações dos serviços do
portfólio, inserindo-os desde o início ao contexto
empresarial. Atividades como essa coloca o novo
membro em posição mais ativa, facilitando a
apropriação das atividades realizadas pela EJ.
 
Sugerimos a realização de cases, onde os membros
podem aprender e colocar em prática os novos
conhecimentos e habilidades, em ambiente seguro,
antes da realização de projetos reais.



Pedir feedback constante aos novos
membros é outro ponto importante. Os
feedbacks contribuem para uma
construção conjunta desse período,
tornando-o mais assertivo e efetivo.
Dessa forma, os processos podem ir
sendo validados e aprimorados durante o
período trainee, garantindo uma
experiência mais satisfatória. 

Por fim, a participação de todos os
membros da empresa (diretores e
assessores) nesse período trainee online
pode ser muito benéfico, pois promove a
aproximação dos membro novos e
antigos, de modo a ocorrer o
fortalecimento dos vínculos e o aumento
da sensação de pertencimento.



1. Avise com antecedência o calendário de reuniões do Período
Trainee;
 
2. Faça mais reuniões com menor duração e, também, priorize
reuniões mais dinâmicas e interativas;
 
3. Não faça somente reuniões, mas combine momentos de interação
entre os membros, com jogos online, conversas sobre assuntos extra
EJ;
 
4. Inclua os novos membros nos meios de comunicação online da EJ;
 
5. Elabore simulações dos serviços do portfólio, para que os novos
membros aprendam a colocar em prática os novos conhecimentos e
habilidades em ambiente seguro;
 
6. Peça feedbacks constantemente.

Retomando - Período Trainee
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conclusão
Com esse e-book, esperamos que você tenha
compreendido a importância da realização de um
onboarding e um período trainee bem estruturado.
Esperamos, também, que as dicas que trouxemos
aqui sejam úteis para a adaptação desses processos
para o período de isolamento social em que estamos
vivendo.
 
Se você tem alguma dúvida ou gostaria de saber
mais sobre algum tópico abordado, entre em
contato com a gente! Ficaremos felizes em te ajudar! 



irhis consultoria
o que é a

Somos a empresa júnior de psicologia da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras -
USP Ribeirão Preto, e fazemos parte de um movimento que acredita que ainda na
graduação podemos ajudar a criar um Brasil melhor por meio da ação
comprometida de pessoas capacitadas [Movimento Empresa Júnior].
 
 Prestamos serviços na área de Gestão de Pessoas para outras empresas e
organizações, sempre com um foco nas pessoas que as compõem, uma vez que
acreditamos e trabalhamos para desenvolver o  potencial  de cada um dos
colaboradores de uma empresa!
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