ARTIGO

O Instituto Sicoob
e a Agenda 2030

O Instituto Sicoob, agência de investimento social estratégico do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob),
tem por missão difundir a cultura cooperativista e contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades
onde as cooperativas atuam. Para alcançar esse objetivo,
desenvolve atividades em três eixos: (1) cooperativismo e
empreendedorismo, (2) desenvolvimento sustentável e (3)
cidadania financeira.
No eixo “desenvolvimento sustentável”, atua em convergência com agendas externas, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS são metas de desenvolvimento estabelecidas pela Organização das Nações
Unidas (ONU) para cumprimento da Agenda 2030, iniciada
em 2015, e estabelece 17 objetivos relacionados à: sustentabilidade, desenvolvimento social e direitos humanos.
Com o lançamento dos ODS, foi criado também o Pacto
Global, iniciativa proposta para estimular organizações a
adotarem políticas de responsabilidade social e de susten24

tabilidade. Para Emanuelle Moraes, gerente executiva do
Instituto Sicoob, que é signatário do Pacto Global, “discutir como a atuação das organizações pode contribuir cada
vez mais para o cumprimento das metas estabelecidas pela
ONU, é fundamental. Precisamos atuar em rede para cumprir a Agenda 2030 e para que possamos ampliar nosso impacto social”, explica.
Quanto à convergência com os ODS, Emanuelle explica
que “entender que nossos programas colaboram diretamente com vários ODS mostra que nossa atuação está alinhada
com as estratégias da ONU, um stakeholder muito relevante
para o investimento social estratégico”.
Além disso, a atuação do Instituto Sicoob atende as cinco
áreas definidas pela ONU como essenciais para o desenvolvimento sustentável: parceria, paz, pessoas, planeta e prosperidade.
- Parceria: São essenciais para a promoção do desenvolvimento sustentável. A atuação do Instituto visa estabelecer
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O trabalho em prol do
cumprimento dos ODS
é um compromisso do
Instituto Sicoob com todas
as comunidades as quais o
Sicoob atua, promovendo
engajamento e maior
impacto social
Emanuelle Moraes,
gerente executiva

Divulgação

alianças, promover a justiça financeira e estimular a transição
para um mundo mais igualitário e colaborativo.
- Paz: Segundo a ONU, o cooperativismo é promotor da
igualdade social, da sustentabilidade e da equidade. Isso resulta na promoção da paz social.
- Pessoas: Os princípios do cooperativismo visam garantir
que todos possam viver com dignidade e igualdade. A partir
disso, o Instituto Sicoob dissemina conhecimento para que as
pessoas se empoderem e façam melhores escolhas que trarão
impacto positivo tanto para si próprias quanto para as comunidades das quais fazem parte.
- Planeta: A contribuição com o planeta acontece transversalmente nos programas que abordam consumo consciente e
outras práticas sustentáveis.
- Prosperidade: O modelo econômico igualitário, diverso
e responsável do cooperativismo assegura que todos possam desfrutar de uma vida próspera, de plena realização
pessoal, com progresso econômico e social em harmonia
com a natureza.
Emanuelle finaliza afirmando que “o trabalho em prol
do cumprimento dos ODS é um compromisso do Instituto
Sicoob com todas as comunidades com as quais o Sicoob atua,
promovendo engajamento e maior impacto social”.
Para saber mais sobre o Instituto Sicoob, acesse www.institutosicoob.org.br. Se quiser conhecer mais sobre o Sicoob e as
soluções que as cooperativas financeiras proporcionam aos
seus cooperados, acesse: www.sicoob.com.br.
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