
 

 

Sicredi Noroeste RS encerra primeira edição do programa de 

desenvolvimento consciente de pessoas  

 

Prestes a completar 76 anos, a Sicredi Noroeste RS finalizou em 
dezembro de 2021 a primeira edição do seu programa de desenvolvimento de 
potenciais líderes, denominado “Lidere”, evidenciando que a inovação com 
propósito e o trabalho cooperativo estão em seu DNA.  

Lançado em dezembro de 2020, o programa foi elaborado a partir de um 
trabalho de co-criação constante junto aos stakeholders da instituição como 
forma de preparar futuros líderes em consonância com as premissas do 
Capitalismo Consciente e da Nova Economia, atendendo a estratégia da 
Cooperativa. 

“O Lidere é um exercício consciente de desenvolvimento de pessoas, em 
que os 25 participantes puderam experimentar conhecimento de forma prática e 
aplicada ao que queremos construir na cooperativa”, afirma a gerente de Gestão 
de Pessoas da Sicredi Noroeste RS, Lisiane Prestes.  

Durante o ano de 2021 foram desenvolvidas diversas iniciativas do Lidere, 
o que contemplou um trabalho diferenciado e conectado com a cultura da 
cooperativa para desenvolver pessoas. Um exemplo foram as oficinas de 
conhecimento, em que os participantes aprofundaram temas como liderança 
educadora, gestão de equipes e conflitos, feedback feedforward e abordagens 
de desenvolvimento de pessoas, como coaching e mentoring. 

Outra forma de aprendizado foi ouvir histórias inspiradoras sobre 
liderança, como a relatada pelos membros do colegiado, do Sistema Sicredi e 
de líderes de mercado como o gerente de atração de talentos do Mercado Livre, 
Gustavo Albuquerque, que compartilhou com o grupo a sua trajetória pessoal e 
profissional. Outros convidados que compartilharam seus aprendizados foram o 
gerente executivo do Lar Maurício Seligman, Leandro Sapiro, e a gerente de 
relações empresariais da Unimed Porto Alegre, Graziella Ranzan. 

Durante a Hackathon realizada em novembro, a turma do Lidere foi 
desafiada a propor ideias de futuro para a Cooperativa em dois dias de muito 
trabalho colaborativo e escuta dos associados. Desta iniciativa foram priorizadas 
duas ideias, o projeto Boas-vindas MEI e o projeto Portas Abertas Sicredi, que 
estão em fase de implementação pelos próprios participantes do Lidere. 

“Protagonizar essa experiência gerou nos colaboradores um círculo 
virtuoso de envolvimento, aprendizagem e conexão com a nossa cultura. Por 
iniciativa própria, eles visitaram nossas agências e criaram uma narrativa cultural 
sobre o programa de forma a engajar todos no aprendizado”, ressalta Lisiane. 
Ao refletir sobre a primeira edição do programa, o Diretor Executivo, Edson 
Ferreira, afirma: “o Programa é um orgulho para nós, pois simboliza a essência 
cooperativista na prática da liderança e o impacto do que queremos ver na 
comunidade.”   


