
 

 Case Sicredi: #GenteQueCooperaCuida 
 

O Centro Administrativo Sicredi (CAS), situado em Porto Alegre, RS, conta com cerca 
de 3 mil colaboradores e sedia oito empresas do Sistema: Confederação Sicredi, 
Banco Cooperativo Sicredi, Fundação Sicredi, Corretora de Seguros do Sicredi, 
Administradora de Consórcios do Sicredi, Administradora de Bens Sicredi e a holding 
do Sistema, a Sicredi Participações S.A. Este grupo de empresas tem como principal 
atividade a prestação de serviços e suporte aos negócios que acontecem nas 108 
cooperativas distribuídas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, com 
atendimento aos mais de 5,5 milhões de associado por meio de mais de 2,2 mil 
agências. 
 
A Confederação Sicredi, conta com uma área de Gestão de Pessoas, focada em 
ações para o desenvolvimento, cuidado e evolução das pessoas que compõem o 
quadro funcional das oito empresas situadas no CAS. 
 
Após a instauração da pandemia, um comitê de crise foi estabelecido no CAS para o 
direcionamento e tomada de decisão relacionado ao que pudesse gerar impacto aos 
colaboradores e ao negócio, considerado essencial. A partir de então, liderado pelo 
time de Gestão de Pessoas, uma série de ações foram colocadas em prática, 
priorizando a segurança dos nossos colaboradores e a sustentação do negócio. Ações 
estas, que após os aprendizados e estabilização do cenário de crise, foram 
estruturadas e são mantidas até hoje. 
 
Ao longo de mais de dois anos, todas as iniciativas implementadas priorizaram a 
saúde e o bem-estar dos colaboradores. Nesse sentido, as principais ações 
envolveram a proteção e segurança, saúde emocional, condições para o trabalho e 
benefícios. Nessa mesma linha, definimos o modelo de trabalho híbrido para as 
empresas sediadas no CAS, com possibilidade de home office para áreas de 
tecnologia. Investimos na criação de um time focado em saúde, bem-estar e cuidado 
do colaborador e partimos em busca do objetivo de transformar a experiência dos 
colaboradores através dos processos de gestão de pessoas, evoluindo e 
desenvolvendo formatos de trabalho que gerem bem-estar e sejam sustentáveis ao 
negócio. 


