
a) Apresentação/Resumo inicial/Release: 
a.1 – No caso de organizações: 
 
Informações básicas sobre a organização: 
Razão social: Farmoquímica S.A. 
Ramo de atividade: Indústria Farmacêutica 
Ano de fundação: 1932 
Endereço completo: Av. José Silva de Azevedo Neto, 200 - Bl. 1 - Salas 101 a 
106 - Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22775-056. 
  
Número de empregados: 1600 colaboradores 
 
A FQM é uma empresa da indústria farmacêutica que está presente no Brasil 
desde 1932. Possui um amplo portfólio de produtos que abrange tanto 
medicamentos destinados à prescrição médica por diversas especialidades, 
quanto OTC, que significa em inglês, "Over the Counter", ou seja, que podem ser 
adquiridos sem prescrição médica. Seus produtos se enquadram em importantes 
categorias do mercado: medicamentos, cosméticos, correlatos e suplementos 
alimentares. A empresa tem compromisso com a busca constante pela inovação 
e excelência para atender às necessidades do mercado farmacêutico no país, 
promovendo saúde, autoestima e qualidade de vida à toda população, o que 
ratifica seu lema corporativo: consciência pela vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título: Programa de Integração DNA  
 

a) Resumo:  
O grande desafio da área de seleção e do gestor de alguma equipe é 

encontrar o profissional ideal em um processo seletivo, e mais, engajá-lo, a partir 
do momento que ele se torna um novo integrante.  

Processos de recepção e integração (onboarding) ajudam na retenção de 
novos talentos, na aprendizagem do colaborador não apenas sobre a cultura da 
empresa, como também sobre os seus processos, pessoas e mecanismos. Com 
isso os recém chegados passam a produzir melhor, a dar o máximo de si e 
sentem-se integrados à empresa que escolheram para trabalhar. 

Por tantos ganhos atrelados, a FQM revitalizou o seu Programa de 
Integração, o  DNA, para torná-lo ainda mais atraente e alinhado aos propósitos 
de acolher, adaptar à cultura e aos métodos de trabalho, preparando o novo 
colaborador para atuar de maneira confiante e mais produtiva em um menor 
espaço de tempo. 

Tudo começa antes mesmo do seu primeiro dia, por meio do envio do kit 
de Boas-Vindas à sua residência, já com a sua foto estampada numa figurinha 
para ser “colada” no Time FQM. Trata-se de um álbum, que ao ser completado 
com as figurinhas, narra a história da organização.  Além disso, esse é um 
material que fomenta o orgulho de pertencer a empresa e pode ser 
compartilhado com seus amigos e familiares. 

O Programa DNA conta com um plano de atividades bem estruturado, 
conforme o cargo, provendo cada passo do novo colaborador nessa jornada de 
integração. Quanto a conteúdos, vale destacar o Infográfico que traz vídeos 
(acessíveis via QR Code) dos principais gestores apresentando as suas áreas e 
o Manual do Colaborador que engloba o Código de Ética.  

Toda a jornada de um novo colaborador no DNA é apoiada por um anjo 
da guarda, um colega da área, que atua como um facilitador do processo de 
integração e suporte à gestão nos assuntos como acessos aos sistemas, 
equipamentos, recepção e apresentação aos demais da empresa.  

O lançamento do DNA repaginado foi realizado por meio de uma 
campanha ilustrada com os próprios colaboradores (no mote de “Quem faz o 
nosso DNA ser único é Você!”), exaltando o bom clima de trabalho, o orgulho de 
pertencer e a representatividade de todas as nossas localidades e diversidade 
(gênero, faixa etária e localização geográfica).   

Com tudo isso, acreditamos que conseguiremos além de um maior 
engajamento, um aumento de velocidade na curva de adaptação dos recém-
chegados, mais produtividade e redução do turnover. 
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b) Introdução 
 

O processo de contratação de colaboradores implica em diversas 
atuações de Recursos Humanos e dos gestores da organização. É preciso abrir 
o processo seletivo, mapear o perfil desejado, fazer a divulgação da vaga, triar 
currículos, entrevistar candidatos, selecionar o ideal, fazer a proposta de trabalho 
e tocar todo o processo admissional. Dependendo da posição, da localidade e 
do momento em que o mercado se encontra, esse processo pode levar algumas 
semanas ou até meses.  

Para que todo processo de recrutamento e seleção seja realizado com 
todo cuidado e atenção, a FQM envolve vários funcionários, ferramentas, 
técnicas, tempo e dinheiro, recursos valiosos e fundamentais à seleção de novos 
talentos, que corresponde a um dos processos mais estratégicos da empresa.  

A recepção ao novo colaborador integra e corresponde à uma parte crucial 
do processo de recrutamento. Devido à sua relevância e impacto, decidimos 
revitalizar o Programa de Integração – DNA -, para aculturar e agilizar o 
atingimento do pleno potencial do novo profissional na FQM. Além disso, assim 
que o novo colaborador experimenta aquela preciosa sensação de 
“pertencimento”, seu vínculo conosco certamente se fortalece.  

O Programa DNA tem como objetivo acolher, integrar e aproximar o novo 
colaborador dos valores, cultura e estruturas da FQM, facilitando sua adaptação 
e favorecendo o desenvolvimento de novas atitudes. Para compor esse 
programa há uma série de frentes com ações que favorecem esse processo e 
que são realizadas de forma sistemática e orientadas de maneira específica, 
considerando público alvo e nível de cargo. Dessa forma, torna-se possível 
conhecer a equipe, os métodos e processos utilizados, entender o que a 
organização espera e o que ele (novo colaborador) pode esperar da 
organização. 

Um outro fator motivador de repaginarmos o DNA foi a vontade de 
espalhar o “jeito FQM de ser”, que corresponde a um bom clima organizacional 
e a valorização das pessoas, a todos os novos colaboradores, mesmo aqueles 
da Força de Vendas, que atuam em campo, por muitas vezes em locais 
próximos, mas também distantes, dos nossos escritórios – que ficam no Rio de 
Janeiro, São Paulo e Recife.  

Ao proporcionar uma experiência positiva e memorável ao recém 
chegado, conseguiremos alcançar além de um maior engajamento, mais 
produtividade, redução do turnover, aumento de velocidade na curva de 
adaptação e na sensação de pertencimento. #todos somosFQM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) Corpo do trabalho:  
 
 Antes de começar a apresentar as ações do Programa de Integração 
DNA, faz-se imprescindível explicar a origem do seu nome, que está muito bem 
traduzida na seguinte frase: 

“Programa DNA, a integração da FQM. Queremos que cada um do nosso 
time desvende o nosso código: Descubra quem somos, conheça nossas 
Novidades e saiba para onde nossas Ações nos levam. O objetivo é proporcionar 
ao colaborador que chega, acolhimento, integração e muito conhecimento sobre 
nosso negócio, o nosso jeito de ser e a nossa essência: consciência pela vida!”  

A sigla DNA foi elaborada a partir das seguintes expressões: 
D – Descobertas - Quem somos 
N – Novidades – O que fazemos 
A – Ações – Para onde vamos 

 Ao criar o Programa DNA a empresa se preocupou também em envolver 
aqueles que já faziam parte do time nesse processo, e quem seria melhor do 
que os próprios colaboradores para propagar o DNA da FQM? Pensando nisso, 
todo material da campanha de comunicação foi ilustrado com fotos de 
colaboradores ativos, sorridentes e satisfeitos em exaltar o nosso bom ambiente 
de trabalho e garantir a representatividade de todas as unidades e diversidade 
da nossa população (gênero, faixa etária e localização geográfica).   
 As ações do Programa DNA foram desenvolvidas para comtemplar os 
seguintes temas:  

• Recrutar e Selecionar 
Os processos seletivos têm como maior objetivo selecionar os talentos 

que possuam o DNA da empresa. Para encontrá-los são usados Entrevistas por 
Competências e Valores e a aplicação de Estudos de Caso, pautados em 
situações reais da companhia, para que já experimentem o “Universo FQM” 
durante o processo. 

A identidade visual do DNA FQM é impressa em mensagens desde os 
primeiros contatos com o possível futuro colaborador e segue em todas as outras 
comunicações.  

o E-mail boas vindas + agenda 1º dia 
Após realização de exame médico, conferência de documentação e 

confirmação de admissão, é enviado um e-mail ao futuro colaborador com a 
orientação sobre o seu início e demais informações importantes para o primeiro 
dia (vide abaixo).  

“Buscando acelerar a transmissão do nosso DNA, estimular o 

engajamento e sentimento de pertencimento e mostrar o quanto 

priorizamos o cuidado com o nosso time, temos o Programa de 

Integração DNA para receber você.  

Abaixo você encontrará a programação para o seu primeiro 

dia:[Agenda] 

Você será recebido pelo seu Anjo da Guarda e, além disso, 

alguém do nosso time de RH apoiará você em sua ambientação.  

Esperamos que seja uma parceria de muito sucesso!” 

Ao enviar esse e-mail, mais uma vez a FQM mostra a sua preocupação em 
ser uma boa anfitriã para o profissional que está chegando. Além disso, já deixar 
uma agenda programada e informar a esse novato que terá uma pessoa do time 



que o receberá e será o seu “anjo da guarda”, contribui bastante para que toda 
a ansiedade que envolve o primeiro dia de trabalho seja controlada.   

o E-mail para o Gestor do Novo Colaborador 
Nós contamos com o valioso envolvimento dos gestores no Programa, 

estimulando a equipe na propagação de nosso DNA e mais ainda, engajando-
os na causa de receber e acolher bem quem nos escolheu para mais um passo 
em sua carreira. 

Assim que a data de início do novo colaborador está confirmada, 
enviamos o comunicado abaixo para lembrar de preparar tudo que esteja sob a 
sua responsabilidade para bem recepcionar o novo integrante de sua equipe. 

“Prezado gestor,  

O novo colaborador <nome> iniciará em <DD/MM/AA>. A 

programação para o seu primeiro dia segue anexada. 

Contamos com a atenção às questões abaixo para que 

consigamos providenciar a melhor recepção possível: 

• Os equipamentos e materiais necessários para o novo 

colaborador estão disponíveis na área? 

• Você assinou o formulário de acesso enviado pela TI? 

• O anjo da guarda estará disponível no dia para receber o 

novo colaborador? Caso não, nos informe quem 

desempenhará tal papel.  

Uma dica: reúna sua equipe para comunicar sobre quem está 

chegando e como podem contribuir na integração do novo 

membro do time estimulando-os a compartilhar informações 

sobre as rotinas e procedimentos da área e outros temas 

relevantes.  

É importante que você também programe sua agenda para 

alinhar expectativas com o novo colaborador.  

Ressaltamos a sua importância como um facilitador na 

transmissão do nosso DNA e a cultura FQM. Para quem está 

chegando na empresa, essas são ações de grande valor, que 

contribuem para um ambiente colaborativo e que desperta o 

protagonismo do novo integrante do time. 

E não esqueça: se tiver qualquer dúvida, estaremos aqui para 

apoiá-lo!” 

•  Acolher: 
o Kit Boas-vindas 

Para que o novo colaborador perceba o quanto é único para a FQM, 
entregamos um kit de Boas-Vindas em sua residência, antes mesmo do dia de 
começar a sua jornada. Esse kit o presenteia com alguns itens especialmente 
elaborados para apoiá-lo em seu dia a dia de trabalho, a saber: 

▪ Caixa com mensagem de boas-vindas e exposição da Missão, Visão e 
Valores organizacionais na contracapa. 

▪ Infográfico com a parte da frente explicando o propósito do Programa DNA 
e, no verso, acessos a vídeos, via QR Codes, onde os gestores das 
macroáreas explicam suas áreas e as atividades. 



▪ Álbum de figurinhas que conta a história da empresa, desde a sua 
fundação até a atualidade. A proposta é que o colaborador possa 
conhecer de forma divertida a história da FQM, compartilhando esse 
momento com sua família. Para que o senso de pertencimento já se faça 
presente, há o espaço para que ele cole a sua própria figurinha, com o 
seguinte descritivo “Juntos continuamos a escrever essa história, juntos 
todos somos FQM”. 

▪ Camisa com a logo “Todos Somos FQM” 
▪ Camisa com a logo do Programa DNA 
▪ Caderno para anotações onde, na primeira folha, constam os valores 

organizacionais e suas definições e, na segunda folha, estão as 
competências da FQM e as suas respectivas definições. 

▪ Marcador de página perguntando se o novo colaborador está feliz em 
fazer parte do time FQM e o encorajando a seguir os nossos perfis nas 
mídias sociais, ficando ligado em tudo o que acontece na companhia. 
Nesse mesmo material é sugerido que o novo colaborador poste em suas 
redes sociais pessoais, com a hashtag #DNAFQM, uma foto com o 
“presente” que recebeu. Desta forma ele já pode compartilhar com seus 
amigos sua nova conquista profissional. 

 

o Anjo da Guarda  
Para dar mais segurança e conforto ao recém chegado, o RH orientou 

todas as áreas sobre a necessidade de nomear um “Anjo” para receber o novo 
colega e apoiar o gestor durante o seu processo de ambientação.  

A função do Anjo da Guarda é ser o ponto focal de apoio, dando todo o 
suporte necessário nos primeiros 30 dias do novato, o acompanhando e 
apresentando as dependências da empresa, as equipes e os principais 
instrumentos de trabalho. 

Celebramos os nossos anjos com um pin de identificação (para prender 
no cordão do crachá) e um troféu em reconhecimento ao importante papel que 
desempenham, além de um cupcake celebrativo com o DNA de cobertura. 

 Além de ser uma forma de reconhecimento, esses artefatos (pin e troféu) 
facilitam a identificação dos Anjos não só para os novatos, como para todos os 
colaboradores (veja imagens nos Anexos). 

o Brindes do 1º dia – “Tornando a experiência da chegada ainda 
mais especial”    

Apesar de ter recebido alguns brindes no Kit de Boas-vindas, ao chegar em 
sua estação de trabalho o novo colaborador se depara com mais alguns 
presentes, a saber: 

▪ Uma cartilha com diversos pins ilustrativos do portfólio de programas e 

campanhas corporativas da empresa para que o recém chegado – 

“Participe, conquiste, apoie e tenha orgulho de levar com 

você”;  

▪ Face-Shields e máscara facial com o logo da FQM e a forte 
recomendação de ler e cumprir o Protocolo de Saúde; 

▪ Copo sustentável com o logo da FMQ, porque não fazemos uso de copos 
descartáveis; 

▪ Bloquinho e Caneta com o logo da empresa;  



▪ Calendário ilustrado com a Campanha atual, mega colorida do “Todos 
Somos FQM” e que conta com ilustrações dos colaboradores em 
atividades que lhe propiciam “Novos Começos e Ressignificação de Vida”. 

• Assimilar: 
o Sharepoint DNA 

Essa plataforma contém os seguintes assuntos: 
✓ Conhecendo o DNA - explicação sobre o Programa de Integração e as 

suas ações; 
✓ Por dentro da FQM – vídeos dos executivos da empresa se 

apresentando, dando uma breve explicação sobre a sua área e 
desejando boas-vindas ao recém chegado.  

✓ Nossa História – vídeo em formato de animação que conta a história 
da FQM desde a fundação até as últimas aquisições, com os links de 
acesso às mídias sociais da empresa; 

✓ 100% você – uma breve explicação sobre os programas de Recursos 
Humanos; 

✓ Onde estamos – mapa do Brasil com a sinalização de todas as 
localidades em que a FQM está presente e algumas fotos de suas 
unidades. 

• Acelerar: 
o Integração Bimestral 

Todos os conceitos passados ao novo colaborador, desde o dia de sua 
chegada, são reforçados no encontro da Integração Bimestral, que ocorre online 
em duas manhãs consecutivas com todos que iniciaram na empresa nos últimos 
2 meses.  

É o momento de aprofundar o conhecimento sobre o negócio, as áreas e 
os processos essenciais da empresa, uma oportunidade única de esclarecer 
dúvidas e conhecer os principais desafios da FQM. 

o Integração Gerencial 
Para os novos gestores, é elaborada uma agenda personalizada com 

encontros com as principais áreas de interface e a promoção de treinamentos 
específicos das ferramentas de trabalho, ampliando seus conhecimentos sobre 
as estratégias da companhia, além de encontrarem orientações básicas para o 
início de suas atividades. 

• Avaliar: 
Findado todo processo de integração é enviado ao novo colaborador uma 

pesquisa de satisfação para que assinale as suas percepções e sugestões de 
melhoria. 

• Divulgar: 
o Lançamento do novo Programa DNA  

Foi desenvolvida uma campanha interna ilustrada pelos próprios colaboradores 

– no mote de “Quem faz o nosso DNA ser único é Você!”. As peças 

foram compartilhadas com todos via e-mail marketing, via WhatsApp Corporativo 
e por meio de posts nas nossas mídias. A seguir um descritivo de tudo o que foi 
desenvolvido e que pode ser visto nos anexos.  

• Comunicado de apresentação dos novos colaboradores por meio 
de um vídeo animado.  

• Envio do Kit de Boas-Vindas aos gestores para que experimentem 
e conheçam como recebemos os novos entrantes.  

• Atividades interativas com os colaboradores - Caça Palavras etc. 



d) Resultados e Conclusão:  
 

Queremos que cada membro do time FQM desvende o nosso código: 

Descubra quem somos, conheça nossas Novidades e saiba para onde nossas 

Ações nos levam. Para isso, temos o Programa DNA, a integração da FQM. 
O nosso processo de recepção ao novo colaborador inicia antes da sua 

chegada à empresa. Para lhe surpreender positivamente, enviamos um kit de 
boas-vindas com informações sobre a nossa história e nossa estrutura, de forma 
que se conecte conosco mais rapidamente.  

• Melhoria do clima organizacional  
A FQM busca, através do DNA, transmitir aos novos colaboradores seus 

valores, filosofias e código de conduta, a fim de promover a sua integração com 
os processos, procedimentos e a cultura, que são as bases para assegurar um 
bom clima organizacional.  

Prover essa estreia bem-sucedida é crucial para o sucesso de toda a 
empreitada e influencia diretamente na sua permanência. Buscamos 
genuinamente integrá-lo e engajá-lo em prol de um relacionamento mais 
produtivo e duradouro. 

• Redução do Turnover 
O turnover da indústria farmacêutica gira em torno de 19% a 21% ao ano. 

Na FQM, temos como meta de turnover 15%, e após implantação do DNA 
revitalizado, que ocorreu em 2019, observamos uma tendência de redução na 
rotatividade de pessoal. Claro que o ano de 2020 não corresponde à uma boa 
referência, mas já temos o de 2021 par corroborar essa percepção (vide gráfico).    

Há outros indicadores de “efetividade dos processos seletivos”, que 
qualificam a excelência das contratações, atestando a importância e o impacto 
favorável do DNA. Nós aferimos por meio de duas frentes: uma com base no 
“tempo de permanência na empresa” – consideramos os colaboradores recém 
contratados que permaneceram na empresa por pelo menos um ano – no 
período de janeiro a julho de 2021 - obtemos 84,2% (de 152 profissionais 
contratados, 128 completaram 1 ano de empresa e 108 ainda permanecem 
ativos) , e a outra frente corresponde ao recém contratado transpor o tempo de 
experiência, que de janeiro a julho de 2021 – alcançamos 95% de assertividade 
(dos 103 elegíveis à avaliação, 101 foram aprovados e 2 pediram desligamento).   

Além disso, foi mapeado nas avaliações de tempo de experiencia - após 
03 meses do novo colaborador no desempenho na função - uma melhora de das 
competências comportamentais e aderência aos nossos valores, o que nos 
permite concluir que os colaboradores mais rapidamente passaram a ser tornar 
produtivos e aculturados em conformidade com o que objetivamos. Alcançamos 
uma média de avaliações de 2,85 (numa escala de 1-4).   

 
 



e) Anexos ilustrativos  
 

• Kit Boas-Vindas – depoimentos dos colaboradores nas mídias 
ressaltando o impacto positivo de receber o kit e, principalmente, de agora 
fazer parte do time FQM.  
 

 
 

 



 
 

o Celebração do Anjo da Guarda (pin, cupcake e troféu) 
 

 
 

o Layout dos comunicados com orientações aos gestores para 
receber o novo colaborador bem como para o novo colaborador 
sobre o seu primeiro dia de trabalho na FQM;  

 

 
 

o Integração Bimestral – Online – apresentação das áreas pelos 
seus gestores a todos os recém chegados nos últimos dois meses. 
Com isso amplia-se a visão sistêmica e situa os recém chegados 
num projeto organizacional.  

 

Prezado gestor,

O novo colaborador <nome> iniciará em <DD/MM/AA>. A programação para o seu primeiro dia
segue anexada.

Contamos com a atenção às questões abaixo para que consigamos providenciar a melhor
recepção possível:

• Os equipamentos e materiais necessários para o novo colaborador estão
disponíveis na área?

• Você assinou o formulário de acesso enviado pela TI?
• O anjo da guarda estará disponível no dia para receber o novo colaborador? Caso não,

nos informe quem desempenhará tal papel.

Uma dica: reúna sua equipe para comunicar sobre quem está chegando e como podem
contribuir na integração do novo membro do time estimulando-os a compartilhar informações
sobre as rotinas e procedimentos da área e outros temas relevantes. É importante que você
também programe sua agenda para alinhar expectativas com o novo colaborador.

Ressaltamos a sua importância como um facilitador na transmissão do nosso DNA e a cultura
FQM. Para quem está chegando na empresa, essas são ações de grande valor, que contribuem
para um ambiente colaborativo e que desperta o protagonismo do novo integrante do time.

E não esqueça: se tiver qualquer dúvida, estaremos aqui para apoiá-lo!



 
 

 
 
o Vídeos de lançamento e do patrocínio do RH ao Programa DNA 

Link de acesso ao final 
 

o Campanha de Divulgação ilustrada pelos nossos colaboradores 
que realmente fazem o nosso DNA ser único!  

 



  
 

 

 
o Link de acesso às imagens e vídeos: 

https://drive.google.com/drive/folders/1fgz7fsUbe2AXwmi8r_
ZfFq8cqyn4lB8t?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1fgz7fsUbe2AXwmi8r_ZfFq8cqyn4lB8t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fgz7fsUbe2AXwmi8r_ZfFq8cqyn4lB8t?usp=sharing

