
 

 

Conecta Lojas: Onboarding digital de aceleração de performance comercial da 
Sabemi concorre ao Prêmio Top Ser Humano ABRH-RS 2022 

Onboarding digital promove aceleração de performance comercial das lojas Sabemi 

A equipe comercial ao ingressar nas empresas, além dos desafios de conhecer a empresa 
institucionalmente, ter sua ambientalização na cultura organizacional, sentir-se integrado com 
os novos colegas de trabalho, esses profissionais precisam fazer um mergulho no negócio e 
em pouco tempo conseguir fazer o De >> Para do aprendizado em prática, para a 
apresentação de uma performance comercial de resultados. Cenário esse presente em muitas 
empresas, mas principalmente naquelas que tem a competência da busca pelos resultados 
desejada em seus profissionais. 
 
A Sabemi é uma dessas empresas, que além de contar com essa competência 
comportamental nos seus profissionais, dispõem de uma estrutura comercial espalhada pelo 
território nacional, o que tornam essa estratégia ainda mais desafiadora.  
 
Para tanto, implementa em 2019 o Conecta Lojas, um onboarding digital promovido a cada 
15 dias aos novos colaboradores do canal de lojas, com o objetivo fazer um mergulho 
intensivo nos produtos e serviços, nos processos do negócio para contribuir com a aceleração 
de performance comercial de quem chega na empresa.  
 
Essa inovação na forma como fazemos, teve como contexto o distanciamento social que 
acelerou esse processo, para que, mesmo todos em distanciamento, pudessem ter um 
processo de aprendizagem e performance inicial na empresa garantidos de onde estivessem. 
 
Em meio as dificuldades impostas pelo isolamento social, novas formas de aprendizagem 
digital foram fundamentais para dar continuidade nos processos de desenvolvimento de 
pessoas, contribuindo com a manutenção ou superação dos resultados dos negócios. Assim 
a Sabemi, por meio de sua equipe de desenvolvimento, conseguiu prover um programa para 
seus vendedores que garantisse que além da tradicional integração a cultura organizacional, 
também a obtenção de melhores resultados em vendas, 41% superior em assistência 
financeira e 196% em seguros.  
 
Diante destes dados, o case submetido à Associação Brasileira de Recursos Humanos - 
Seção Rio Grande do Sul (ABRH-RS) para concorrer ao Prêmio Top Ser Humano 2022 tem 
como objetivo apresentar as estratégias utilizadas pela área de Recursos Humanos na 
construção e no desenvolvimento dessa experiência. Através de uma pesquisa exploratória 
descritiva na forma de estudo de caso, e ainda, utilizando como coleta de dados à pesquisa 
documental, pretende-se apresentar os ganhos que a Sabemi obteve com a implantação da 
prática. 

Por acreditar que as vivências e aprendizados oriundos desta experiência podem revelar-se 

fonte de disseminação de boas práticas não só na própria organização, mas também em 

outras instituições, a Sabemi optou dar visibilidade a sua iniciativa por meio do Top Ser 

Humano.  


