
Programa de estágio potencializa carreiras na KingHost 
Geração KingHoster beneficia estagiários e jovens aprendizes da empresa 

 
 O programa de estágio da KingHost comemora seu sexto ano de implantação como 
um case de sucesso da empresa. Chamado de Geração KingHoster, já beneficiou mais de 
100 estagiários e jovens aprendizes que atuaram na KingHost nesse período, e celebra uma 
taxa média de efetivação anual de 94% dos participantes. Focado no desenvolvimento de 
soft skills, que se somam ao treinamento técnico on the job recebido pelos estudantes 
durante seu estágio, o Geração KingHoster prepara estagiários e jovens aprendizes em seu 
início de carreira e permite que a KingHost possa contar com profissionais preparados para 
assumir posições efetivas na organização tão logo elas surjam.  

 Com um ciclo de seis meses de duração, o programa passou a ser realizado duas 
vezes por ano em 2022. É composto por encontros semanais de uma hora e dividido em três 
fases: habilidades interpessoais & negócios, carreira & conhecimentos técnicos e prática de 
encerramento. Contempla ações de job shadowing, em que os estudantes podem 
acompanhar até três profissionais da empresa para conhecer de perto sua rotina e 
processos, e encerra com o Ideias Lab, quando os participantes apresentam um projeto de 
melhoria para alguma das áreas da KingHost. Os projetos são apresentados para uma banca 
avaliadora e os três primeiros classificados são posteriormente implantados na empresa.  

 Os módulos são ministrados por multiplicadores internos, que são também 
responsáveis por elaborar o conteúdo das aulas conforme o perfil do grupo. Com isso, o 
desenvolvimento dos estagiários e jovens aprendizes é potencializado e se amplia o 
engajamento com a empresa também por parte dos colaboradores. “Abre-se um leque de 
possibilidades e interpretações dos alunos”, diz Priscilla Mella, multiplicadora do módulo 
Negócio, tema Mercado. “E também é importante para a nossa evolução como profissionais. 
Eu aprendi muito para poder contribuir com a formação dos participantes”, completa.  

 O Geração KingHoster foi desenvolvido internamente, como é característico da 
KingHost, e é aprimorado a cada ano conforme os feedbacks dos participantes. Em 2020, 
com a pandemia, foi ajustado para o formato virtual e segue assim ainda em 2022, uma vez 
que a empresa adotou oficialmente o modelo de trabalho home office. Para os próximos 
anos, pode ser expandido para outras empresas do Grupo Locaweb, do qual a KingHost faz 
parte. Entre os resultados que o Geração KingHoster trouxe para a companhia, está a alta 
taxa de efetivação de estagiários, excelente índice de satisfação dos participantes e 
melhorias implantadas por sugestão dos envolvidos no encerramento da formação, o que 
impacta diretamente nos resultados do negócio e no índice sempre positivo e crescente na 
dimensão Confiança da pesquisa GPTW, aplicada anualmente pela KingHost.  

“Esse é um trabalho de extrema relevância para nós, pois tem impacto direto nos 
nossos resultados e sustentabilidade do negócio. Mas acima de tudo, faz a diferença na vida 
das pessoas”, diz Juliano Primavesi, CEO da KingHost. “É um programa maduro, consistente 
e eficiente, que abre portas e oferece grandes possibilidades. Um verdadeiro case de 
sucesso”, afirma o CEO.  


