
  

 

 
Razão Social: Laboratórios B. Braun S.A. 
 
Ramo de atividade: Indústria Farmacêutica 
Ano de Fundação: 1970 
 
Endereço completo: Avenida Eugenio Borges, 1092 e Av. Jequitibá N 9 
Arsenal São Gonçalo – RJ 24751-000 
 
Nº de empregados: 1.350 
 
Breve descrição da atividade principal: 
 

• Fabricação de materiais para medicina e odontologia 

• Fabricação de preparações farmacêuticas 

• Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

• Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

• Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 
geral, exceto imobiliários 

• Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 

• Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador 

• Serviços de diálise e nefrologia 
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BUSINESS CASE 
 
PROGRAMA TRAINEE- TRANSFORME A VIDA DE MILHARES 
 
 
O Programa Trainee foi idealizado com parte de um conjunto de estratégias para 
apoiar o processo de Transformação Cultural dos Laboratórios B. Braun, além de 
apoiar um importante processo de preparação do Pipeline de Talentos. 
 
Chegou em um momento bastante oportuno de mudanças que aconteceram no 
cenário externo caótico, em meio a pandemia do Covid 19, que exigiu de toda a 
Companhia um esforço para mudanças importantes para se posicionar de uma 
maneira inteligente e repensando a sua relação com seus clientes. 
 
O cenário interno também demonstrava uma grande oportunidade para trocas 
ricas e perpetuação do legado de uma história de mais de 53 anos. 
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b. Razão do Trabalho 

 
Por mais de 53 anos, no Brasil, nós temos protegido e melhorado a saúde 
das pessoas. Neste período uma grande história foi construída com o 
conhecimento e dedicação das pessoas que fizeram parte dessa Jornada. 
Percebemos um grande legado a ser passado. Porém numa população 
próxima, muitas vezes do final do ciclo profissional, era preciso pensar no 
pipeline de talento. 
 
Além disso, com a aceleração das mudanças na sociedade e no mercado 
de saúde era importante pensar em estratégias para uma Transformação 
que atendessem a dinâmica do cenário atual. 
 
Em uma reunião com os Executivos, o presidente da Companhia apontou o 
desejo de atrair Jovens Profissionais dedicados a conhecer melhor as 
necessidades dos nossos clientes e promover uma renovação na forma que 
atuamos com nossos clientes.  
 
Vimos aí uma oportunidade de aliar as necessidades descritas acima para 
gerar uma grande proposição de valor. Um Programa Trainee onde todos os 
Jovens passassem por dois anos na área de Vendas e após terem 
mergulhado no universo Comercial conhecendo necessidades, dores, 
expectativas dos clientes,  pudessem com esse olhar nos trazer proposições 
de valor e melhoria em diversas outras áreas da empresa. 
 
Nosso desejo era apoiar a Transformação Cultural da Companhia 
respeitando e valorizando todo o legado construído em mais de 53 anos da 
história da B. Braun Brasil. 
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c. Proposta de Solução 

 
Desenvolver um Projeto não convencional de atração de Jovens conectados 
com os valores da Companhia e desejosos de construir juntos a mudança 
necessária frente aos novos desafios do mercado. Um movimento 
coordenado, fluído e feito a muitas mãos para a troca de experiência dos 
nossos colaboradores “veteranos” que nos ajudariam a perpetuar os 
principais ganhos e conquistas e um grupo de Trainees atuando como 
embaixadores da mudança de forma colaborativa e respeitando a nossa 
história. 
 
O Processo Seletivo desde o início foi pensando e desenvolvido para atrair 
as pessoas que se conectavam com esse propósito: Transformar a Vida de 
Milhares. E o nosso desejo era que essa transformação acontecesse em 
diversos aspectos, não só de dentro para fora, mas um movimento de 
transformação interno. O Plano de Comunicação e todas as etapas do 
Processo traziam esse propósito muito claro e cuidamos dos detalhes para 
garantir uma experiência marcante para esses Jovens, com ações 
interativas nos principais canais que envolviam os interessados, ex Trainees, 
Gestores e time de RH. 
 
O Programa teve dimensão nacional. Com oportunidades nos estados: RJ, 
SP, Minas Gerais, Espirito Santo, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, 
Brasília. Duas etapas virtuais envolvendo testes para avaliar suas 
habilidades e match com a empresa, entrevistas a distância e uma etapa 
final presencial com a presença de pelo menos um representante do RH e 
um Executivo da Companhia. Todos os custos de passagem e hospedagem 
foram pagos pela B. Braun. Nosso desejo era viabilizar a oportunidade a 
todos aqueles que conseguiram por seus próprios méritos demonstrar suas 
capacidades e afinidade com nossa missão. 
 
Após a etapa final incluímos uma “etapa extra”, que na realidade foi um 
evento que criamos para divulgar o resultado de forma surpreendente e 
fortalecer os laços com esse time. Convidamos todos os vinte jovens 
selecionados para o RJ. Duas ações foram programadas para o dia: Uma 
visita ao Museu CCBB exibição Egito Antigo: Do cotidiano à Eternidade e a 
tarde uma visita ao Museu do Amanhã em um evento da área da saúde com 
diversas tendências do futuro. Um desafio foi lançado e ao final das duas 
exibições convidamos os Jovens para um rápido pitch de apresentações 
para nosso Presidente e Executivos que estavam presentes no museu do 
Amanhã. No momento aguardado ao invés do Pitch eles receberam o 
anúncio de que haviam sido aprovados para fazer parte do Projeto 
Transforme a Vida de Milhares. 
 
Meses antes do Programa começar, preparamos os Gerentes para este 
Projeto não convencional conectado ao propósito de gerar uma 
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transformação cuidadosa onde eles teriam um papel fundamental de 
Mentorar estes Jovens. 
 
Esses Líderes receberam uma formação específica voltada para a reflexão 
sobre como esses Jovens poderiam ser seus parceiros nos processos de 
transformação de suas áreas e como eles poderiam contribuir com seu 
desenvolvimento. 
 
Também preparamos um grupo de Tutores. Profissionais Sêniores do time 
de Vendas, escolhidos com muito cuidado para serem os anfitriões e para 
estarem ao lado desses Jovens orientando, compartilhando experiências. 
 
Em nosso cronograma original os vinte Jovens que formaram esse time 
atuariam durante 21 meses na área de vendas e nos três meses finais em 
áreas que percebiam que tinham maior afinidade e poderiam agregar maior 
valor considerando suas habilidades e talentos.  
 
No primeiro mês na Companhia preparamos um Integração com um passeio 
pelas principais áreas da empresa. Diretores e Gerentes recepcionaram 
esses Jovens falaram da conexão de suas áreas com o negócio e principais 
desafios atuais. Um mergulho nas áreas de negócio que eles atuariam 
também foi realizado com treinamentos com os principais Especialistas e 
Gerentes de Unidade de Negócio. 
 
Durante três meses os Trainees ficaram acompanhando os Tutores em sua 
rotina junto aos clientes observando e recebendo orientações desses 
profissionais.  
 
No quarto mês estava programado o início da atuação em Vendas dos 
Trainees, porém encaramos um grande problema: a Pandemia. 
 
Alguns dos Trainees conseguiram realizar as visitas aos clientes nas 
primeiras semanas, porém logo vieram os desafios do Lock Down e eles não 
conseguiram criar uma conexão, uma relação comercial consistente com 
esses clientes. 
 
Inevitavelmente eles tiveram muita dificuldade de entregar as metas 
estabelecidas previamente e isso começou a gerar um sentimento de 
ansiedade no grupo.  
 
No mesmo momento assim como muitas empresas, a B. Braun passou a 
encarar desafios diversos. Como é uma empresa do ramo da saúde diversas 
áreas estavam sobrecarregadas e alguns projetos importantes precisaram 
ficar em stand by. 
 
A reflexão que fizemos neste momento delicado foi: Como podemos ser mais 
relevantes neste cenário? Criamos um Fórum de discussão com Gestores e 
Executivos para conectar os Talentos desses Jovens com projetos 
estratégicos onde eles poderiam gerar valor para o negócio e para os times. 
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Através da análise prévia dos perfis, formação, levantamento de interesses 
desses jovens foram mapeados criamos uma grande força tarefa em favor 
do apoio a Companhia sem desconectar a proposição de conectá-los apenas 
a iniciativas que os fizesse crescer e amadurecer profissionalmente. 
 
Encontros foram feitos para apresentar o Trainee a esses novos Gestores e 
aos desafios com o propósito de identificar se havia um interesse genuíno 
por essa troca. Após os devidos acordos, eles foram distribuídos, 
virtualmente, por toda Companhia. 
 
Follow ups constantes foram realizados de parte a parte (Gestores e 
Trainees) para avaliar se essas parcerias estavam sendo consistentes na 
geração de valor para a Companhia e para o desenvolvimento dos Jovens, 
todo o Programa de Desenvolvimento foi revisado e passamos co construir 
com eles assuntos e novas formas de aprendizados mais assertivas e 
conectadas com a aceleração do processo de aprendizado, condução das 
ações de desenvolvimento por profissionais mais sêniores e com experiência 
com Líderes e Executivos. 
 
Resultados excepcionais e muito consistentes começaram a acontecer. 
Trainees passaram a liderar Projetos importantes com forte impacto no 
negócio, a exposição aos Executivos se tornou constantes. Como exemplo 
tivemos uma Trainee liderando a abertura de um Centro de Distribuição em 
Brasília outro Trainee desbravando uma nova fatia do negócio com alta 
exposição com o COE Global. Sem dúvida que, olhando para pessoas, nem 
todos caminharam no mesmo ritmo e os desafios eram calibrados na medida 
que demonstravam habilidades e prontidão eles. 
 
Mesmo a primeira onda da pandemia demonstrando trégua e os clientes 
novamente abrindo suas portas, optamos por manter o Projeto voltado para 
as iniciativas e Projetos estratégicos da Companhia. O ganho já havia se 
mostrado extremamente consistente a essa altura. 
 
No entanto percebíamos ainda uma grande oportunidade de abrir os 
horizontes destes Trainees e os estimulamos a realizarem Job Rotations. 
Foram definidas duas rodadas. Eles não seriam obrigatórios, na medida em 
que percebessem, Gestores e Trainees, o desejo de permanecer nessas 
áreas, trilhas de carreira poderiam ser pensadas e traçadas metas de 
entregas claras para a sua possível posição ao final do Programa. 
 
Com reuniões coordenadas realizadas individualmente com Trainees e 
Gestores íamos aos poucos calibrando os próximos passos de 
desenvolvimento e buscando garantir que os acordos se mantivessem ao 
longo do tempo. 
 
Mais e mais projetos foram entregues ao longo dos meses tendo a liderança 
e ou participação ativa dos Trainees mentorados por seus Gestores. 
Exemplo: Entrada de novos produtos no portfólio B. Braun Brasil. Sob a 
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liderança de uma Trainee a B. Braun conseguiu um aporte financeiro de 50 
MM.   
 
Embora o Programa demonstre de diversas formas estar alcançando 
resultados efetivos e a confiança dos nossos Executivos estamos desde o 
início do segundo ano do Programa cuidando do processo de conclusão e 
transição definitiva para as áreas/ trilhas dos Trainees após a conclusão do 
Programa. 
 
Rodas de conversa com coaching parceria foi conduzido para refletir sobre 
como conectar os Jovens Talentos com os desafios futuros das áreas, 
melhoria da comunicação e alinhamento de expectativas. Na etapa seguinte 
tivemos conversas guiadas com pontos chaves de reflexão: Principais 
habilidades, entregas, permanência ou indicação para outra área e trilha 
proposta no encerramento do Programa, auxiliando na reflexão e condução 
do processo de transição. 
 
Com os Trainees realizamos um encontro com todo o grupo para falar sobre 
as soft skills; como elas contribuíram com toda essa Jornada desde antes 
do Programa começar e o que poderiam cuidar para que elas continuem a 
gerar valor na reta final deste ciclo. Em reuniões individuais a conversa 
guiada tinha a proposição de refletir sobre os principais aprendizados da 
Jornada, uma autoanálise das principais entregas e expectativas de Carreira 
e fortalecimento do Protagonismo. 

 

d. Resultados e Contribuições: 

 

Principais resultados ao longo do Programa: 

• Projeto Big Pump: Análise do Parque de Bombas da Companhia 
e melhoria no fluxo de localização e revisão de contratos. Geração 
de 4 MM no faturamento nos três primeiros meses. Expectativa de 
ganho anual de até 300MM. 

• Juntos Contra o Covid: Plataforma de Geolocalização que ajudava 
a localizar as áreas com maior incidência do Covid 19. Benefício 
para população, empresas e autoridades. Um dos Trainees 
participou ativamente do Projeto e aplicação com abrangência 
nacional. 

• Apoio Hospitais de Campanha: Apoio em ações de enfrentamento 
ao Covid 19. 

• Lançamento do Novo Produto no Brasil: Paracetamol injetável. 

• NPS: Pesquisa para identificar nível de serviço. Piloto em São 
Paulo, iniciará em breve o mapeamento Nacional. 

• Novo Centro de Distribuição Brasília: Melhoria do nível de serviço, 
entregas mais rápidas e assertivas (em fase final para 
implementação). 

• Catálogo de Produtos on line: Fácil acesso para o time Comercial 
e Clientes. 
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• Outbound Sales: Projeto inovador na empresa liderado por um 
grupo de Trainees sob Mentoria que tem gerado receita média de 
4MM mensais. 

• Vendas Digitais: Participação da criação da área e suporte nas 
principais frentes da área. 

• Novo Negócio no Brasil: Vet Care 
 
Um grande mapa está sendo construído para demonstrar de onde partimos 
20 Consultores Trainees e qual trilha cada um deles chegará ao final. Em 
conjunto com o time de Remuneração, Business Partners das áreas este 
mapa mostrará a Companhia após dois anos de investimentos quais são os 
profissionais que formamos, as principais entregas realizadas ao longo 
desse tempo e quais processos foram transformados com o apoio ou 
liderança deles.  
 
Sentimos que cumprimos nossa missão de construirmos juntos uma 
Jornada: Gestão do Projeto, Trainees, Mentores, Stakeholders, realizar um 
Projeto fluido sem rigidez de cronogramas fixos e regras imutáveis. Fomos, 
à medida que avaliávamos o cenário e necessidades iminentes da 
Companhia e das pessoas nos moldando, construindo juntos alternativas 
que gerassem o máximo de valor possível a todos os envolvidos. Um 
Programa de Trainees não convencional que chamou desde o início os 
Jovens para ações relevantes para Companhia, aprendendo na prática o 
negócio e trazendo contribuições on time, ao contrário da maioria dos 
Programas onde estes Jovens participam de uma preparação e ao final do 
Projeto trazem contribuições efetivas para o negócio. O resultado para 
Companhia foi expressivo, o salto de desenvolvimento para todos os 
envolvidos notório. 

 

1. Álbum de Fotos: 

 

https://files.fileexchange.aesculap.extranet.bbraun.com/thirtydays/3967856

5-ca70-402f-b03d-057116db0096/%C3%81LBUM%20DE%20FOTOS.docx 

 

2. Vídeos: 
 

      Apresentação Programa Trainee/ Valores 
 

Vídeo Mariana.mp4
 

 
           Perguntas Instagran: Qual o diferencial em ser Trainee na B.Braun? 
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vídeo- Poliana Luz.mp4
 

 
           Perguntas Instagran: Gestor responde: O que é aprender? 
 

Vídeo Mauricio.mp4
 

 

           Ex Trainee fala sobre sua experiência atuação na Matriz B. Braun Alemanha 

           https://vimeo.com/355605080  


