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Sicredi investe na cultura de aprendizagem contínua   
 
 
A Universidade Cooperativa (UC), lançada em janeiro de 2020, nasceu da 
necessidade de alinhar o conjunto de ações de aprendizagem desenvolvidas 
pela Central Sicredi Sul/Sudeste e suas cooperativas filiadas, com o propósito 
de criar e fortalecer uma cultura de aprendizagem contínua. O objetivo da 
iniciativa é promover a transformação do conhecimento em resultados, alinhada 
aos princípios e valores do cooperativismo, que respeitam todas as ações nas 
diferentes camadas de gestão das cooperativas, o que permite ganho nas trocas 
de experiências, no olhar da coletividade e no compartilhando plural de saberes. 
 
Com uma estrutura orgânica de educação, formada por pessoas dispostas a 
aprender e ensinar, a UC impacta milhares de colaboradores do Sicredi no Rio 
Grande do Sul. “Acreditamos genuinamente que, por meio da educação, é 
possível transformar uma sociedade e temos consciência do papel do Sicredi 
neste processo. Entendemos a força do relacionamento, da capacidade de se 
colocar no lugar do outro e de cooperar. Por isso, o contínuo investimento em 
educação no Sicredi”, reforça a gerente de Gestão de Pessoas da Central Sicredi 
Sul/Sudeste, Giana Pretto. 
 
A arquitetura de aprendizagem da UC foi estruturada para que todas as áreas 
sejam responsáveis por identificar necessidades de desenvolvimento e 
multiplicar conhecimentos, compartilhando com a área de Gestão de Pessoas o 
desafio de transformar a cultura de aprendizagem na instituição. São oito 
Escolas de Conhecimento, movimentadas por suas comunidades de 
aprendizagem, embaixadores e líderes de conteúdo, engrenagem que possibilita 
resultados expressivos para o desenvolvimento das pessoas e do negócio. 
“Acreditamos que conectando pessoas, ideias e conteúdos podemos quebrar 
barreiras e expandir exponencialmente o aprendizado”, explica Giana. 
  
Em dois anos e cinco meses de funcionamento, a UC realizou mais de 110 ações 
de aprendizagem distribuídas em 231 turmas, impactando mais de 9 mil 
participantes das cooperativas do Sicredi no Rio Grande do Sul. A partir das 
experiências do primeiro ano de atuação da UC e do crescente engajamento dos 
líderes de conteúdo, no ano passado, as ações ofertadas foram ampliadas em 
mais de 100%. 
 
Sobre o Sicredi  
 
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados 
e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação 
dos mais de 5,5 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi conta com mais de 2.200 
agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. 
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