
CONHECA AS AREAS x CURSOS

BUSINESS INSIGHTS:
Manter, acessar e analisar dados. Conduzir processos periódicos de base de dados e relatórios. Participar no 
desenho e desenvolvimento de bases de dados de produtos importados. Dar assistência em processos de 
pesquisa de mercado, participar em projetos e processos de melhorias. Pesquisa de competidores.

Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Marketing e Engenharia (todas). 

BUSINESS INSIGHTS/PRICING:
Coleta e compilação de dados internos como externos com objetivo de organizar e agregar informações 
buscando identificar correlações para o negócio, análise de dados internos (canal, concorrentes, consumidores, 
preços) e externos (macroeconomia, sócio-demografia, infraestrutura da tecnologia e governo), 
desenvolvimento de ferramentas e processos de followup para monitoramento de desempenho e preços, 
desenvolvimento de análises para suporte ao negócio, interface com stakeholders de diferentes níveis de 
senioridade e áreas para coletar informações, dados, discutir e validar análises assim como comunicar 
conclusões e recomendações. Suporte à implementação de projetos críticos e estratégicos.

Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Engenharias (todas) e Matemática.

COMUNICAÇÃO:
A forte conexão das marcas da Johnson & Johnson com os consumidores está associada ao lançamento de 
produtos que revolucionaram conceitos de saúde e bem-estar e continuam fazendo parte da vida das pessoas. 
Comunicar a tradição da empresa, juntamente com as constantes inovações e a liderança de suas marcas, faz 
parte da atuação da área de Relações Públicas. A área também é responsável por promover a reputação da 
empresa e suas marcas, por meio de ações que fortaleçam o relacionamento com os públicos estratégicos da 
companhia, com base em seus valores corporativos.

Cursos: Relações Públicas, Publicidade e Propaganda.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL:
O Departamento de Educação Profissional da Johnson e Johnson do Brasil atua na área de treinamento no uso 
seguros de Produtos para profissionais de Saúde.     
O Departamento de Educação Profissional: possui uma atuação ativa com as áreas de negócio e alinhada com 
os objetivos estratégicos da empresa no Brasil e no mundo.
O programa de estágio dá oportunidade do estudante:
- Participação na geração e disseminação da informação científica para suporte dos produtos
- Entender o processo de organização, controle financeiro e logístico de eventos científicos
- Interagir com fornecedores externos de forte reputação no mercado, profissionais de saúde e formadores de opinião
- Conhecer a dinâmica de uma empresa multinacional e projetos locais e internacionais
- Interagir com outras áreas como Marketing, “Compliance” e Vendas.
O ambiente é colaborativo e amistoso, propiciando o desenvolvimento do estudante para sua vida profissional.

Cursos: Todos os Cursos.

EQUIPMENT DIVISION:
O Centro de Serviços de Equipment Division é uma área compartilha pelas unidades de negócios da Johnson & 
Johnson que oferece assistência técnica e suporte a equipamentos médico-hospitalares que utilizam 
tecnologias reconhecidamente destacadas no mercado. Atuamos com linha que vão desde geradores de 
radiofrequência bipolares até sistemas de mapeamento cardíaco para estudos eletrofisiológicos. O 
acompanhamento dos engenheiros no reparo técnico dos equipamentos, auxílio no gerenciamento de 
reclamações e fluxo do sistema de qualidade provendo o suporte necessário em auditorias, controle do 
processo de calibração dos instrumentos e atualizações das informações em nosso banco de dados estão 
entre suas atribuições do estagiário.

Cursos: Engenharia Biomédica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Mecatrônica.
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ESTRATÉGIA:
Análise de fatores internos e externos da indústria (macroeconomia, tecnologia, concorrentes, consumidores), 
desenvolvimento de ferramentas e processos de monitoramento de desempenho, interface com stakeholders 
de diferentes níveis de senioridade para coletar informações, discutir e validar análises assim como comunicar 
recomendações. Suporte à implementação de projetos estratégicos.

Cursos: Administração, Ciências Econômicas, Estatística, Engenharias (todas) e Matemática.

FINANÇAS:
Desenvolvimento de análises financeiras das atividades de Vendas e Marketing (análises de portfólio, 
lançamentos de novos produtos, promoções, mídia, investimento em pontos de venda, etc.), Supply Chain 
(compras, manufatura e logística), elaboração de projeções financeiras e análise de resultados, além de 
atividades de suporte (tesouraria, contabilidade, crédito e cobrança, auditoria, etc.).

Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Estatística, Matemática e Engenharias (todas).

FIELD FORCE EFFECTIVENESS:
Field Force Effectiveness (FFE) é uma das áreas que fazem parte da diretoria de Business Strategy e 
Competitive Intelligence. Como o próprio nome diz, a área é responsável por cuidar do processo de visitação 
aos nossos clientes e torna-lo o mais eficiente possível. A área tem contato com todas as Business Units da 
companhia, ficando inclusive inseridos fisicamente dentro desses times, trabalhando como parceiros e 
consultores de negocio com presença indispensável em praticamente todas as decisões de negócio das BUs.
As principais atribuições de FFE são:
- Elaboração de estudos de eficiência de alocação de força de vendas
- Definição das áreas geográficas que serão cobertas pela estratégia de vendas
- Criação de estratégias de Segmentação e Targeting de Clientes
- Monitoramento de performance dos membros dos times de vendas com a criação de Key Performance 
Indicators
- Implementação e gestão de sistemas de CRM que são responsáveis por toda a base de dados gerada pelo 
time de vendas
- Elaboração de relatórios com análises de execução das estratégias de vendas estabelecidas anualmente
- Criar metodologias de Remuneração Variável atrativas e ao mesmo tempo justas para os times de vendas
- Realizar apuração dos resultados dos times de vendas para pagamento de premiação

Cursos: Economia, Adm, Engenharia de Produção, Matemática, Estatística.

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADO DE FINANÇAS (GLOBAL 
FINANCESERVICES)  (CRÉDITO E COBRANÇA/PROJETOS REGIONAIS, 
RISK MANAGEMENT E TESOURARIA):
As atividades no Centro de Serviços compartilhados de Finanças são para candidatos que querem ter uma 
experiência robusta em hard finance para a construção de uma carreira sólida em Finanças. O estagiário terá 
em seu escopo atividades como: análise de crédito e risco de clientes, atualizações e fomento de informações 
aos sistemas operacionais, baixas e reconciliação de contas, reconciliações bancárias, gerenciamento de caixa, 
cálculos de impostos, gestão de dados e riscos. Auxilio na confecção de relatórios de fechamento, garantir o 
controle de remessas e retornos bancários. Reportagens estatutárias e pagamento de fornecedores. 
Gerenciamento do ambiente de controles das companhias Johnson & Johnson através do pagamento de 
SOX/controles internos e aderência aos requerimentos estatutários, gerenciamento de processos 
inter-company, gerenciamento de ativos fixos das companhias, reporte de resultados à matriz americana. 
Cultivo de relacionamento com os clientes e demais áreas, a fim de garantir o bom andamento dos processos.

Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Estatística, Matemática e Engenharias (todas).
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INTELIGÊNCIA DE VENDAS:
O departamento de Inteligência de Vendas tem como objetivo munir a equipe de vendas com dados e informações 
de vendas que alavanquem as negociações, auxiliem nas decisões estratégicas e táticas, e suportem o 
planejamento futuro de vendas. Algumas atividades consistem em desenvolver relatórios com essas informações, 
montar apresentações com análises de mercado e insights, dar suporte com diferentes dados e informações de 
vendas para negociações, planejamento de ações nos pontos de venda etc. Essa área é a responsável por 
análises de resultados de vendas e estoque dos clientes atendidos, suportar a equipe de vendas com 
informações, análises e planejamento, acompanhamento da locação dos produtos sazonais – Sundown/Sunfresh, 
montar apresentação de resultados de fechamento do mês / trimestre e apresentação para os gerentes, suporte a 
equipe de Gestores de Negócios sobre as informações internas, suporte e alinhamento da implementação dos 
planos de colocação da Unidade de Negócios e aprimoramento constante dos relatórios atuais.

Cursos:  Administração, Ciências Econômicas e Engenharias (todas).

JURÍDICO:
O Departamento Jurídico da Johnson e Johnson do Brasil atua nas mais diversas áreas do direito como, por 
exemplo, Cível, Contratos, Comercial, Regulatória, Licitações e Empresarial.
O Departamento Jurídico possui uma atuação ativa com as áreas de negócio e alinhada com os objetivos 
estratégicos da empresa no Brasil e no mundo.
O programa de estágio dá oportunidade do estudante:
- Vivenciar as mais variadas áreas do direito e sua aplicação no universo corporativo e empresarial,
- Entender a atuação de um departamento jurídico
- Desenvolver as habilidades importantes para advogados internos
- Interagir com escritórios externos de forte reputação no mercado
- Conhecer a dinâmica de uma empresa multinacional e projetos locais e internacionais
- Interagir com outras áreas (não jurídicas) como Marketing, Licitações, “Compliance” e Vendas.
O ambiente é colaborativo e amistoso, propiciando o desenvolvimento do estudante para sua vida profissional.

Curso: Direito.

MARKETING:
Atuação no desenvolvimento de estratégias para os negócios da Johnson & Johnson entendendo de 
consumidores, competidores, tendências de mercado e clientes. Desenvolvimento e suporte aos eventos/ 
projetos das franquias, organização de congressos, material promocional, elaboração e acompanhamento de 
orçamentos/ planejamento e desenvolvimento de ações em eventos, como treinamentos e cursos.

Cursos: Administração, Marketing, Comunicação Social -Publicidade e Propaganda e Engenharias (todas).

MEDICAL AFFAIRS:
Participação na geração e disseminação da informação científica para suporte dos produtos, revisão de 
materiais promocionais, participação e organização de eventos científicos, treinamento da equipe, contato com 
pesquisa clínica, interface com profissionais da saúde e formadores de opinião, contato com o time global.

Cursos: Todos os cursos relacionados à área da Saúde, como: Farmácia, Enfermagem ou Bioquímica.

MEDICAL AFFAIRS MEDICINA VETERINÁRIA:
Atuação no laboratório de experimentação cirúrgica no Instituto de Inovação Médica da Johnson & Johnson, 
através da prática de conhecimentos de técnica cirúrgica e anestesiologia. Desenvolvimento e suporte aos 
treinamentos de profissionais da área médica, com foco na inovação em cirurgias e técnicas minimante invasivas.

Curso: Veterinária.

PROCUREMENT:
Departamento responsável pela estratégia de compra de serviços e materiais não produtivos (indiretos). Principais 
atividades: acompanhar e dar suporte aos Category Buyers dos principais indicadores da área como savings, 
Redução na base de fornecedores, Supplier Enable Innovation, entre outros.

Cursos: Administração, Engenharia, Economia
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RECURSOS HUMANOS:
Acompanhamento de relatório de RH (turnover, indicadores salariais, avaliação de performance), manutenção das 
estruturas hierárquicas dentro dos sistemas de controle, controle de headcounts, preparação de apresentações 
com KPIs de RH para departamento e liderança assim como apoio às atividades do departamento.

Cursos: Administração, Gestão de Recursos Humanos, Psicologia, Pedagogia e Relações Internacionais.

REGULATORY  AFFAIRS:
Atuação no desenvolvimento de estratégias regulatórias em projetos locais e regionais, por meio de expertise 
técnico, criando vantagens competitivas sustentáveis que gerem crescimento sólido.

Cursos: Farmácia, Farmácia Industrial, Bioquímica e Química.

SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR):
É o departamento de informações ao consumidor que é responsável por atender todos os contatos do Centro 
de Informações Médicas, mas não limitado aos pacientes e profissionais da saúde, entregando respostas 
rápidas as dúvidas dos consumidores. Dentre as principais responsabilidades, está o atendimento das 
solicitações do público médico, organização das informações e encaminhamento para as devidas áreas 
responsáveis e o preenchimento de informações sistêmicas.

Cursos: Todas as áreas da Saúde.

SECRETARIADO EXECUTIVO
- assessorar o time de liderança de TA em tarefas diversas como agenda, organização de reuniões e eventos da área
- manter o controle dos relatórios e indicadores
- coordenar a gestão de informações da área, materiais
- dar apoio a atividades diversas ao time de liderança no dia a dia da área
- apoiar eventuais projetos regionais da America Latina
- elaborar relatórios gerenciais da área sob demanda

Cursos: Secretariado.

SUPORTE A EVENTOS:
Suporte às atividades administrativa dos eventos assim como a logística dos mesmos (contato com agências 
para reserva de passagem e hotéis). Contato com fornecedores e avaliação dos contratos, coleta de 
assinaturas e aprovações para as etapas do processo, controle de pagamento dos eventos e recolhimento de 
todos os recibos. Exposição com clientes para alinhamentos ou dúvidas.

Cursos: Administração, Hotelaria e Turismo.

SUPORTE A VENDAS:
Suportará o time de vendas de 5 unidades de negócio com forte atuação em processos administrativos, tais 
como treinamento virtuais, workshops, processos de faturamento, controle de indicadores e atividades correlatas.

Cursos: Todos os Cursos.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
O time de Tecnologia da Informação que faz parte do Serviço de Logística para Clientes da Johnson & Johnson 
juntamente ao time global, trabalha com tecnologia de ponta com o objetivo de proporcionar uma ótima 
experiência ao cliente. As atividades são relacionadas ao portfólio de projetos de IT – Supply Chain constando 
entre elas, análise de processos e suporte/manutenção de aplicativos de logística relacionada com o cliente.

Cursos: Todos os cursos da área de Tecnologia da Informação.

TRADE MARKETING:
Análise de dados mercadológicos, vivência em projetos de visibilidade de marcas com atuação em diferentes 
canais de vendas e gestão de projetos.

Cursos: Todos os cursos.
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