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O ano de 2020 foi marcado por um dos maiores enfrentamentos 
da humanidade, o qual nos desafiou a adaptar nossas vidas às regras de 
distanciamento social ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus e, 
ao mesmo tempo, manter a rotina.

Apesar de todos esses desafios impostos a nós, as atividades 
do Instituto Sicoob se mantiveram e se materializam neste Relatório 
de Impacto 2020. Aqui, estão descritas todas as atividades realizadas 
no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, assim como a 
evolução dessas iniciativas e os resultados alcançados. 

O Relatório de Impacto do Instituto Sicoob visa divulgar e dar 
transparência às nossas atividades para que sejam analisadas pelo nosso 
público interessado e pela sociedade em geral. 

Para tornar mais dinâmica a experiência desta leitura, o Relatório 
de Impacto 2020 possui links internos de navegação entre o sumário e 
os capítulos. Além destes, há outros links e QR Codes para conteúdos 
externos relevantes e complementares às informações aqui apresentadas.

Também disponibilizamos informações adicionais e outros 
esclarecimentos pelos canais diretos de comunicação do Instituto Sicoob:

http://institutosicoob@institutosicoob.org.br
http://institutosicoob@institutosicoob.org.br
http://institutosicoob@institutosicoob.org.br
http://www.institutosicoob.org.br/contato
http://www.institutosicoob.org.br/contato
http://www.institutosicoob.org.br/contato
mailto:institutosicoob@institutosicoob.org.br
http://www.institutosicoob.org.br/contato
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“Os esforços coletivos, a 
flexibilidade, a resiliência e 
a criatividade nos ajudaram 

a atravessar o ano de 
2020. Agora é a hora de 

pavimentar o futuro para 
manter nossa entrega de 

valor para o Sistema e para as 
comunidades.”

O ano de 2020 foi, sem dúvida, uma 
oportunidade para refletirmos sobre o nosso papel 
de seres humanos. Após mais de um ano desde o 
início da pandemia no Brasil, também pudemos 
refletir sobre o quanto a solidariedade, a empatia 
e a resiliência passaram a nortear muitas de nossas 
decisões nas esferas pessoais e organizacionais. 

Em um ano completamente atípico e 
desafiador, o Instituto Sicoob - assim como todos 
nós - testemunhamos a união de esforços em nosso 
Sistema para superar os desafios que surgiram. 
Como resultado, além de muita aprendizagem, 
tivemos a oportunidade de exercitar ainda mais 
o nosso Propósito. Graças à cooperação e ao 
comprometimento das Centrais e das Singulares, ele 
foi fortalecido! Com o engajamento, a colaboração e 
o apoio de todos os atores envolvidos nas atividades 
do Instituto Sicoob, mantivemos nossa agenda 
socioambiental ativa. Nossos programas e projetos, 
que já eram essenciais para as comunidades, 
tornaram-se ainda mais relevantes.

Por isso, nos mobilizamos tempestivamente 
para manter nossa rede engajada. Criamos 
mecanismos de diálogo que facilitam as tomadas 
de decisão, adaptam/adotam novas metodologias 
de trabalho em torno da agenda do Instituto Sicoob 
e ainda apoiam iniciativas locais conduzidas por 
nossas cooperativas.

Marco Aurélio Almada | Presidente

EM MEIO AO 
DISTANCIAMENTO,
CRIAMOS NOVAS CONEXÕES.

Essa perspectiva decorre da plena confiança 
que temos na equipe do Instituto Sicoob, no apoio 
de nossas lideranças no Centro Cooperativo Sicoob 
(CCS), nas Centrais, nas Singulares e, especialmente, 
nas pessoas que conduzem nossa agenda 
sistêmica em cada região onde o Sicoob está 
presente — colaboradores voluntários, Pessoas de 
Desenvolvimento Estratégico (PDEs) e Pessoas de 
Apoio Estratégico (PAEs). 

Finalizo esta mensagem refletindo sobre o 
fato de que foram os nossos esforços coletivos, a 
flexibilidade, a resiliência e a criatividade das pessoas 
que nos ajudaram a atravessar o ano de 2020! Ainda 
passamos por um período de aprendizagem em 
todos os campos de nossas vidas, mas acredito que 
a união e a cooperação resultarão em crescimento 
e em prosperidade, as quais direcionarão nossas 
interações com as comunidades. Agora, é a hora de 
trabalharmos juntos para pavimentar o futuro.

 Boa leitura!

INOVAÇÃO SOCIAL E COLABORAÇÃO 
COMO SOLUÇÃO EFICIENTE PARA O 
FUTURO.

Sempre mantendo o foco em suas diretrizes, 
objetivos e entrega de valor, o Instituto Sicoob 
trabalha a inovação de suas metodologias e 
processos para se ajustar ao novo modelo de 
organização da sociedade. Esse é um trabalho 
conduzido em conjunto com todas as nossas 
entidades a fim de redefinir e estruturar os meios 
com os quais atuaremos, já em 2021.

Em relação à adoção de novos formatos 
de operação, o que vem se configurando é um 
cenário em que prevalecerá o uso de metodologias 
híbridas, aquelas que contemplam um mix de 
atividades presenciais e outras de interação à 
distância com o apoio de ferramentas digitais. 
Os meios digitais assegurarão a continuidade de 
atividades nesses cenários incertos e aumentarão 
a escala e a abrangência de nossas iniciativas 
socioambientais. Do mesmo modo, as atividades 
presenciais cumprirão o relevante papel de nos 
manter próximos às comunidades, pois, como entes 
cooperativos, somos naturalmente organizações 
sociais locais cujas relações se assentam na 
interação pessoal. 

No que se refere ao desempenho geral 
do Instituto Sicoob em 2020, os resultados 
foram positivos em todos os aspectos conforme 
apresentados a seguir. Entretanto, o maior 
resultado desse ano de aprendizado foi o fato de 
que o Instituto Sicoob está preparado para retomar 
o ritmo de suas operações a partir de 2021.

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

“Somos por natureza 
organizações sociais locais 

cujas relações se assentam na 
interação pessoal. Portanto, 

modelos híbridos de atuação 
social são os que deverão 

prevalecer nesse novo 
cenário.”
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PRINCIPAIS 
DESTAQUES DE 2020
PRINCIPAIS 
DESTAQUES DE 2020

*Programas Clínicas Financeiras, Se Liga Finanças, Palestras de Educação Financeira, Programa Financinhas e Ações On-line.

PRINCIPAIS DESTAQUES DE 2020PRINCIPAIS DESTAQUES DE 2020

INTERAÇÕES 
DIRETAS

214 MIL PESSOAS
Interagiram pessoal e diretamente com os programas 
e ações do Instituto Sicoob

16 CENTRAIS 

246 SINGULARES

24 PDEs instituídas

246 PAEs instituídas

ENGAJAMENTO 
SISTÊMICO

Estruturas Regionais do 
Instituto Sicoob

DISSEMINAÇÃO DA
CULTURA COOPERATIVISTA + 189 MIL Pessoas impactadas

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA

+ 162 MIL PESSOAS
beneficiadas em todo o Brasil com os programas do eixo*

SEMANA 
ENEF

+ 13,5 MILHÕES
de pessoas alcançadas pelas ações on-line

SEMANA MUNDIAL 
DO INVESTIDOR + 1,0 MILHÃO

de pessoas alcançadas pelas ações on-line

DIA C + 5,7 MILHÕES
de pessoas alcançadas pelas ações on-line

LEIS DE 
INCENTIVO

20 PROJETOS aprovados e patrocinados

CULTURA E ESPORTE

+ R$ 2,3 MILHÕES em patrocínios

FUNDOS DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO

+ R$ 1,0 MILHÃO viabilizado

+ R$ 1,0 MILHÃO
em contrapartida de mídia espontânea gerada

334 INSERÇÕES em todo o Brasil

MÍDIA 
GRATUITA

VOLUNTÁRIO 
TRANSFORMADOR

+ 4 MIL Voluntários cadastrados

+ 6 MIL Horas dedicadas

+ R$ 1,6 MILHÃO em contrapartida de horas doadas 
ao trabalho voluntário
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O Instituto Sicoob é a organização de Investi-
mento Social Estratégico do Sistema de Cooperativas 
de Crédito do Brasil. Desde a sua fundação em 2004, 
na cidade de Maringá (PR), tem a finalidade de 
formular, compartilhar e disseminar metodologias 
sociais por meio de programas e projetos firmados 
em três eixos de atuação: Cooperativismo e 
Empreendedorismo, Desenvolvimento Sustentável 
e Cidadania Financeira. 

Esses eixos possibilitam que as ações sociais 
estejam alinhadas aos objetivos e diretrizes 
estratégicas do Sicoob, aos ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável) e à agenda dos 
Reguladores, em especial da Estratégia Nacional 
de Educação Financeira. Esse alinhamento mantém 
o foco e os investimentos direcionados às suas 
diretrizes de Responsabilidade Socioambiental 
e responde às perspectivas interna e externa do 
negócio — o que a organização espera da sociedade, 
e o que a sociedade espera da organização. 

O Instituto Sicoob congrega conhecimento, 
experiência e profissionais especializados para 
qualificar, unificar e tornar mais efetiva a gestão 
do investimento social estratégico do Sicoob e 
para fortalecer seu engajamento comunitário. 
Sua estratégia de atuação é apoiada pelo 

O Instituto Sicoob estimula a cooperação para criar 
conexões sociais prósperas e capazes de apoiar as 
comunidades onde o Sicoob atua.

SOBRE O 
INSTITUTO

SOBRE O 
INSTITUTO

DIRETRIZES 
ORGANIZACIONAIS 

VISÃO

MISSÃO

VALORES

PROPÓSITO

POSICIONAMENTO
ESTRATÉGICO

 Ser reconhecido como a principal instituição na difusão da 
cultura cooperativista e na contribuição para o desenvolvimento 
sustentável do Sicoob e das comunidades onde estamos inseridos.

 Difundir a Cultura Cooperativista e contribuir para o 
desenvolvimento sustentável das comunidades.

• Interesse pela Comunidade  | • Cooperação
• Voluntariado  | • Educação, Formação, Informação
• Empreendedorismo e Inovação  | • Compromisso 

com o Desenvolvimento Sustentável.

Gerar Valor Compartilhado. 

 Conectar pessoas para um 
mundo mais colaborativo.

DIRETRIZES 
ORGANIZACIONAIS 

SOBRE O INSTITUTOSOBRE O INSTITUTO

Comitê de Investimento Social Estratégico, cujos 
representantes são lideranças de todas as entidades 
Sicoob.

Trabalhando em estreita colaboração com 
todas as Entidades Sicoob – Centrais e Singulares, 
Sicoob Confederação e Conglomerado Banco 
Sicoob –, que são suas associadas mantenedoras, 
o Instituto Sicoob mobiliza uma grande força 
que envolve a participação de colaboradores 
e dirigentes como voluntários para atuarem na 
condição de agentes transformadores junto às 
comunidades, compartilhando os valores e os 
princípios do cooperativismo e promovendo o 
empreendedorismo, a cidadania financeira e o 
desenvolvimento sustentável local firmados no 
Propósito maior do Sicoob de conectar pessoas 
para promover justiça financeira e prosperidade, 
contribuindo para um mundo mais colaborativo.

Além disso, o Instituto Sicoob é o órgão 
responsável por manter ativo o diálogo institucional 
com as comunidades, escolas, educadores, 
organizações do Terceiro Setor, órgãos setoriais, as-
sociados mantenedores e outros atores relevantes 
para o fortalecimento da agenda socioambiental 
do Sicoob.
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ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA
ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA
Nossa governança é formada por líderes 
que acreditam em uma sociedade mais 
igualitária e inclusiva para que pessoas e 
comunidades prosperem.

Estratégia, eficiência, pluralidade, responsabilidade e transparência.

Nossa governança representa o sistema pelo qual o Instituto Sicoob é dirigido, monitorado, 
aconselhado e incentivado. Ela representa todos os órgãos que compõem nossa estrutura de 
gestão. Buscamos uma gestão democrática, com estrutura de governança participativa e traduzida 
em princípios que propiciam a aprendizagem, a confiança e a colaboração para o desenvolvimento 
e fortalecimento de todos os elos do nosso Sistema em uma grande rede de cooperação em 
benefício das comunidades.

As boas práticas de governança convertem princípios em recomendações objetivas, 
alinhando interesses à finalidade de preservar a reputação da organização e de otimizar seu valor 
social, facilitando o acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade.

SOBRE O INSTITUTOSOBRE O INSTITUTO

Transparência: garantimos o acesso a 
todas as informações de interesse de nosso 
público interno e externo. 

Governança alinhada às Boas Práticas

Equidade e igualdade: incentivamos e 
adotamos esses princípios em nossa estrutura 
de governança, inclusive nos órgãos não 
executivos. Ademais, atitudes ou políticas 
discriminatórias, sob qualquer pretexto, são 
totalmente inaceitáveis. 

Prestação de contas (accountability): 
todos os membros de governança têm o 
compromisso de prestar contas de sua atuação 
e de assumir integralmente as consequências 
de seus atos e omissões.

Responsabilidade: todos os membros 
de governança do Instituto Sicoob assumem   
o compromisso público de zelar por sua 
sustentabilidade e perenidade, visando à defesa 
de sua Missão, Visão, Valores e Propósito.

SOBRE O INSTITUTOSOBRE O INSTITUTO
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ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA

Assembleia Geral: aberta à participação dos 
associados do Instituto, é soberana em suas decisões. 
Na Assembleia Geral são eleitos os membros dos 
Conselhos Fiscal e de Administração.

Conselho Fiscal: é o órgão fiscalizador que 
examina e profere pareceres, quando solicitados 
pelo Conselho de Administração, sobre as 
Demonstrações Contábeis. Opina sobre atos de 
caráter econômico e financeiro, sobre relatórios de 
desempenho financeiro, contábil e de operações 
patrimoniais realizadas.

Conselho de Administração: é o órgão 
deliberativo responsável por estabelecer ou 
aprovar as diretrizes estratégicas e a execução do 
planejamento dos programas e dos objetivos do 
Instituto. Além disso, zela por sua sustentabilidade 
e perenidade. 

Comitê de Investimento Social Estratégico: 
órgão que assessora a alta gestão com diretrizes 
relacionadas às ações, promoção e enriquecimento 
do debate sobre o investimento social estratégico no 
Sicoob. Fomenta ainda a intercooperação, o fluxo de 
ideias e a troca de experiências com foco na geração 
de valor compartilhado.

Órgãos Executivos (Superintendência e 
Gerência):  área executiva que interage diretamente 
com a alta gestão, zelando pela excelência e pela 
capacitação dos profissionais da entidade. Exerce a 
liderança positiva e favorece a escuta e a consecução 
dos resultados objetivados na operação.

ÓRGÃOS DE ENGAJAMENTO 
COMUNITÁRIO:

Executivo das entidades: cada uma das 
entidades mantenedoras contam com executivos 
que atuam como articuladores do Instituto Sicoob e 
fomentam a adesão de colaboradores ao Programa 
Voluntário Transformador. Além disso, subsidiam as 
ações e representam o Instituto em suas áreas de 
atuação.

Pessoa de Desenvolvimento Estratégico 
(PDE): responsável por liderar e coordenar as 
operações do Instituto Sicoob nas Centrais Sicoob 
e no Centro Cooperativo Sicoob (CCS) por meio 
da disseminação das estratégias do Instituto. Atua 
também como agente articulador entre o Instituto 
e as comunidades que compõem o território de 
atuação de cada Singular.

Pessoa de Apoio Estratégico (PAE): 
responsável por liderar e coordenar as operações 
locais do Instituto Sicoob. Articula a implementação 
das iniciativas da agenda do Instituto Sicoob nas 
comunidades que compõem o território de atuação 
de cada Singular. Também é encarregada de 
promover o engajamento comunitário junto à rede 
de voluntariado.

Voluntários: grupo formado por 
colaboradores e dirigentes do Sicoob em todo  o 
Brasil. São capacitados pelo Programa Voluntário 
Transformador do Instituto Sicoob e doam tempo 
e conhecimento na realização de iniciativas 
socioambientais junto às comunidades.

Comunidades: os representantes das 
comunidades participam dos diálogos que formam 
a base estratégica das diretrizes e iniciativas do 
Instituto Sicoob. 

TRAJETÓRIATRAJETÓRIA UM CAMINHO DE APRENDIZAGEM, 
AMADURECIMENTO E CONQUISTAS

Fundação do Instituto Sicoob.
20042004

20052005

20082008

20102010

20112011

20122012

20132013

20142014

20152015

20162016

Recebe o Título de OSCIP do Ministério da Justiça. As 
atividades do Instituto iniciam-se.

Firma parceria com o SEBRAE/PR no desenvolvimento de 
programa de empreendedorismo para o público jovem.

Ganha o Prêmio Concred Verde da Confederação 
Brasileira das Cooperativas de Crédito (Confebras), 
sendo 1º lugar na categoria Responsabilidade Social.

Obtém da Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
o selo ODM em reconhecimento como instituição 
parceira no desenvolvimento de ações em prol dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

Recebe os prêmios Concred Verde da Confebras e o de 
Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável 
da FACIAP (Federação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Paraná); Adere ao Pacto Global da ONU 
e recebe pela segunda vez o selo ODM pela FIEP.

Recebe o Selo ODM da FIEP pela terceira vez consecutiva e 
firma parceria com o Sescoop - PR para o desenvolvimento 
do Programa Cooperjovem. Dá início aos programas 
Cooperativa Mirim e Expresso Instituto Sicoob.

Recebe o Prêmio de 1º lugar da categoria Árvore do 
Prêmio Concred Verde da Confebras com o projeto 
Expresso Instituto Sicoob.

Inicia atuação nos Estados do Pará e Amapá consolidando 
presença na Região Norte do País.

Recebe o Prêmio Concred Verde da Confebras de 2º 
lugar na categoria Harmonia Social com o programa 
Cooperativa Mirim. Inicia-se a atuação na jurisdição 
do Sicoob Central Rio.

Funda as primeiras cooperativas mirins na 
região Norte do País e decide, estrategicamente, 
nacionalizar o Instituto Sicoob.

20202020

20192019

20182018

20172017

Passa a ser a entidade sistêmica do Sicoob, conforme 
decisão tomada pelo Conselho de Administração 
do Sicoob Confederação, mudando a sede para 
Brasília. Define seu planejamento 2018-2021 e inicia 
o processo de sensibilização para atuação em todo 
o Território Nacional. O programa Se Liga Finanças 
recebe o Selo ENEF. Recebe Selo ODS concedido 
pelo movimento Nós Podemos Paraná - SESI/PR. 
Firma acordo de cooperação com o CIEE São Paulo 
para ações conjuntas.

Tem a adesão das 16 Centrais Sicoob e inicia sua 
estruturação regional para consolidar atuação 
em todo o Território Nacional. Recebe o 1º lugar 
na categoria Empreendedorismo Educacional do 
12º Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo 
Sustentável com o Programa Cooperativa Mirim. 
Estabelece acordo de cooperação com a União dos 
Escoteiros do Brasil (UEB) para o desenvolvimento 
de ações conjuntas. Fecha acordo de Cooperação 
Técnica com a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) para a realização de iniciativas conjuntas 
com a finalidade de desenvolver, regulamentar, 
promover, divulgar e educar a sociedade sobre o 
cooperativismo e o desenvolvimento sustentável. 
Fixa compromisso de cooperação com o CIEE 
Paraná para ações conjuntas. Participa do processo 
de construção do Atlas das Juventudes. Filia-se ao 
GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas), 
associação dos investidores sociais do Brasil.

Recebe reconhecimento nacional durante o 12º 
Prêmio Somos Coop Melhores do Ano, com a 
conquista do 1º lugar na categoria Cooperjovem 
pelo Sicoob Fluminense, Singular do Sicoob 
Central Rio. O ano foi marcado pela pandemia do 
novo coronavírus, que impactou e pressionou a 
reestruturação de diversas ações do Instituto.

SOBRE O INSTITUTOSOBRE O INSTITUTOSOBRE O INSTITUTOSOBRE O INSTITUTO
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AVANÇOS 
EM 2020

AVANÇOS 
EM 2020

O ANO FOI MARCADO PELA CHEGADA DO 
INSTITUTO SICOOB A 97 COOPERATIVAS. 
ALCANÇAMOS O TOTAL DE 246 SINGULARES 
ENGAJADAS.

Em 2020, enfrentamos um desafio sem 
igual. A pandemia forçou a desaceleração e o 
distanciamento social. Testemunhamos o lockdown 

e tivemos que ficar em casa! Vimos ruas, avenidas 
e praças desertas, pontos turísticos vazios e o 
comércio fechado.  

No contexto das atividades realizadas 
junto às comunidades, nos reinventamos para 
manter a proximidade - ainda que distantes. Vários 
projetos foram temporariamente suspensos ou 
adaptados para os novos tempos (o novo normal), 

mas comprovamos o desejo de todos os públicos 
seguirem envolvidos na manutenção dos vínculos 
entre o Instituto e a comunidade. 

O ano de 2020 também foi marcado pela 
chegada do Instituto Sicoob a mais 97 cooperativas. 
Em um ano em que a solidariedade e o cuidado 
com o próximo foram vitais, alcançamos o total 
de 246 Singulares engajadas. Entendemos que 
é um resultado real e concreto, fruto de ações 
estruturadas e de um planejamento sistêmico.

SOBRE O INSTITUTOSOBRE O INSTITUTO

EIXOS DE 
ATUAÇÃO

O Instituto Sicoob tem atuação focada na 
difusão da cultura cooperativista e na promoção 
do desenvolvimento sustentável das comunidades, 
sendo estruturada em três eixos: Desenvolvimento 
Sustentável, Cidadania Financeira e Cooperativismo 
e Empreendedorismo. Estes são direcionadores 
estratégicos que possibilitam ao Instituto 
Sicoob planejar, desenvolver, implementar e 
investir em iniciativas alinhadas às diretrizes de 
responsabilidade social do Sicoob. 

As três dimensões também estão alinhadas 
aos valores e princípios do cooperativismo, 
especialmente ao 5º princípio (Educação, formação 
e informação) e ao 7º princípio (Interesse pela 
comunidade). De forma natural e orgânica, 

eles também se alinham à Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável promovido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) e à agenda 
estratégica dos Órgãos Reguladores.

Para atender ao seu compromisso 
institucional de gerar valor compartilhado, a 
agenda de atuação do Instituto Sicoob também está 
voltada a fortalecer o cooperativismo de crédito no 
Brasil e a contribuir com a perenidade do Sistema. 
Para tanto, os programas e projetos que compõem 
a agenda sistêmica proposta pelo instituto Sicoob 
utilizam metodologias sólidas para o alcance de 
resultados consistentes, duradouros e que geram 
valor para as comunidades e para o Sicoob.

EIXOS  DE 
ATUAÇÃO
EIXOS  DE 
ATUAÇÃO
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EIXOS DE ATUAÇÃOEIXOS DE ATUAÇÃO EIXOS DE ATUAÇÃOEIXOS DE ATUAÇÃO

Signatário do Pacto Global da Organização das 
Nações Unidas, o Instituto Sicoob está comprometido 
com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável), que compõem uma agenda mundial 
com 17 objetivos e 169 metas. São princípios e 
práticas de atuação que contemplam as cinco áreas 
de atuação para o desenvolvimento sustentável: 
Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parceria.

O portfólio do Instituto Sicoob contribui 
diretamente com os ODS 1, 4, 5, 8, 10, 13, 16 e 17 e 
para que todos os 17 objetivos  sejam alcançados 
ao ocupar e fomentar espaços de discussão, além 
de promover, apoiar, divulgar e incentivar ações 
convergentes aos ODS junto aos públicos com os 
quais interage.

NOSSOS EIXOS DE ATUAÇÃO
E SUAS CONTRIBUIÇÕES COM OS ODS

PESSOAS: acreditamos que os valores e princípios 
do cooperativismo contribuem para uma vida 
digna e igualitária e também para um modelo 
econômico socialmente justo e sustentável. 

PLANETA: nossa colaboração para um planeta 
vivo e pulsante inclui atividades de educação 
ambiental que permeiam nossas metodologias, 
além de programas e outras ações que são ali-
nhadas ao escopo de sustentabilidade do Sicoob.

PROSPERIDADE: ao promover a cidadania 
financeira, o cooperativismo, o empreendedorismo 
e o desenvolvimento sustentável, estimulamos 
um ambiente mais favorável para que todas as 
pessoas prosperem. 

PAZ: no coração do cooperativismo, concentram-
se a igualdade social, a sustentabilidade e a 
equidade. Nosso portfólio de atuação, em especial 
no eixo Cooperativismo e Empreendedorismo, 
promove o desenvolvimento de sociedades justas, 
colaborativas e inclusivas baseadas na união e na 
solidariedade. Nesse contexto, o voluntariado 
ganha ênfase como exercício de cidadania e 
ajuda mútua.

PARCERIA: o cooperativismo preconiza a 
associação e a colaboração entre as pessoas. 
Nesse sentido, as parcerias estão no centro de 
nossas atividades. Trabalhamos para fortalecê-las 
a fim de que nossa rede se fortifique na difusão 
do cooperativismo, na promoção da justiça 
financeira e na transição para um mundo mais 
justo e igualitário.

Nossa visão quanto aos princípios da Agenda 2030

ATUAÇÃO SOCIAL 
EM NÚMEROS
ATUAÇÃO SOCIAL 
EM NÚMEROS
INVESTIMENTOS E RESULTADOS

A seguir, apresentaremos as atividades da agenda sistêmica conduzida pelo Instituto Sicoob. Os resultados 
das iniciativas desenvolvidas em 2020 foram organizados de acordo com cada eixo de atuação, seguidos das 
demais atividades coordenadas ou apoiadas pelo Instituto. Depois disso, as outras ações relevantes que foram 
realizadas no período deste relatório.
 

Investimento Social no Exercício de 2020

O investimento social referente ao exercício de 2020 totalizou R$ 4.737.995,51. Desse total, 92% foram 
aplicados nos custeios operacionais dos programas e projetos do Instituto. Em despesas, principalmente nas 
administrativas, foram aplicados 8%.

Custo operacional dos Programas e Projetos

Serviços Voluntários

Apoio Técnico

Gestão de Portfólio

Gestão Estratégica

Governança e Apoio Institucional

38%

24%

20%

12%

6%

Clique no ícone ou use o QR Code para 
acessar as Demonstrações Financeiras do 

Instituto Sicoob.

https://www.institutosicoob.org.br/institucional/documentos-institucionais
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E I X O

COOPERATIVISMO
EMPREENDEDORISMO

EIXOS DE ATUAÇÃOEIXOS DE ATUAÇÃO

334 INSERÇÕES 
GRATUITAS

INSERÇÕES POR CANAL

=
=
=

Mídia Blog 12
Mídia Site 320

Mídia Jornal 2

E I X O 

COOPERATIVISMO E 
EMPREENDEDORISMO

Programas do Eixo

VOLUNTARIADO, UM 
TEMPO VALIOSO!

O tempo dedicado ao voluntariado pelos 
profissionais do Sicoob é valioso e representa uma 
importante contribuição para a execução das atividades 
socioambientais do Instituto. Ele é fruto da doação 
espontânea tanto do colaborador quanto das cooperativas 
empregadoras. Para reconhecer e compartilhar a 
relevância da contribuição do trabalho voluntário, o 
Instituto mensura o valor total de horas doadas em cada 
exercício. Em 2020, foram 6.499, as quais correspondem ao 
valor de R$ 1.670.281,55*.

*Base utilizada para calcular o valor das horas voluntárias: Valor 
hora Sescoop – PR para colaboradores e tabela referencial do Centro 

Cooperativo Sicoob (CCS) para os voluntários dirigentes.

MÍDIA ESPONTÂNEA 
APOIANDO A DIFUSÃO 
DO COOPERATIVISMO

A relevância de uma publicação espontânea em 
veículos de imprensa alcança status de alta credibilidade 
e respeito. A agenda social e as atividades do Instituto 
Sicoob veiculadas junto à imprensa reforçam a nossa 
missão de difundir o cooperativismo. Em 2020, o espaço 
conquistado na mídia em todo o Brasil pelo Instituto 
Sicoob totalizou a cifra de R$ 1.049.615,37*.

* Valores calculados conforme tabela vigente dos veículos de 
comunicação

EIXOS DE ATUAÇÃOEIXOS DE ATUAÇÃO

Acreditamos que o fortalecimento da cultura 
cooperativista forma lideranças solidárias, fortalece o 
movimento e consolida o Sicoob como uma referência 
de um negócio sustentável que está sempre próximo 
da  sua comunidade.

A filosofia do cooperativismo, modelo 
baseado em valores como apoio mútuo, união, 
responsabilidade, democracia, igualdade, equidade 
e solidariedade, é essencial na formação de todas 
as pessoas para que elas exerçam plenamente seus 
direitos e deveres. Os ideais cooperativos atendem 
às preocupações atuais e aos anseios dos jovens com 

TRANSFORMAÇÃO 
E JUSTIÇA SOCIAL
Difundir o cooperativismo com o 
intuito de que crianças e jovens 
contribuam para um mundo mais 
colaborativo e para a prosperidade 
coletiva.

a democracia, a autonomia, a independência e a 
responsabilidade social, ambiental e econômica. Eles 
dão apoio para que crianças e jovens estejam mais 
preparados para conviver em sociedade, assumir 
suas responsabilidades como cidadãos e  liderar 
mudanças significativas que impactem positivamente 
suas comunidades. 

Os programas do eixo Cooperativismo e 
Empreendedorismo focam a disseminação dos 
princípios e dos valores do movimento cooperativo 
pela formação cooperativista. Os programas 
baseiam-se em metodologias dinâmicas que mesclam 
atividades em sala de aula e experiências práticas 
com oportunidades de vivência do cooperativismo. 
O processo de ensino-aprendizagem inspira crianças 
e jovens a desenvolver competências e habilidades 
baseadas no modelo cooperativo. 
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Faixa etária dos participantes

8 a 12 anos

9%

13 a 17 anos

91% COOPERATIVAS 
MIRINS EM ATIVIDADE
24

COOPERADOS MIRINS 901

ESTADOS  | MUNICÍPIOS3 20

Em decorrência das diretrizes de 
distanciamento social relacionadas à pandemia, 
as atividades do programa não foram executadas, 
pois são essencialmente presenciais. Entretanto, 
o Instituto Sicoob, em conjunto com as estruturas 
regionais nas centrais Sicoob Central Rio e 
Sicoob Central Unicoob, se mobilizaram para 
promover atividades on-line aos participantes a 
fim de manter ativo seu engajamento. O conjunto 
dessas atividades também incluiu a produção de 
conteúdos orientativos para as PAEs (Pessoa de 
Apoio Estratégico), sobre atividades e processos de 
interação e também de materiais para os próprios 
participantes.

ATIVIDADES DO 
PROGRAMA EM 2020

INSPIRAÇÃO DESDE 
A INFÂNCIA
Mais de 5 mil participações desde o 
início do programa

O programa Cooperativa Mirim incentiva 
e apoia a formação de cooperativas em 
escolas públicas, privadas e demais instituições 
de atendimento a crianças e adolescentes. 
Reconhecido e premiado por estimular o 
cooperativismo e incentivar o empreendedorismo, o 
Programa constitui-se na criação voluntária de uma 
cooperativa pelos membros mirins. Os objetivos 
sociais são definidos pelos próprios integrantes e 
eles passam a vivenciar, na prática, os benefícios 
da coletividade, da colaboração, de hábitos e de 
atitudes alinhados aos princípios do cooperativismo. 
Os participantes são supervisionados por um 

professor orientador, capacitado pelo instituto 
Sicoob. Nas cooperativas mirins, as crianças 
recebem conhecimento teórico e monitorias em 
atividades para a vivência do cooperativismo.

A iniciativa segue estágios distintos. Na 
primeira etapa, o corpo docente passa por 
capacitação junto ao Instituto Sicoob, que também 
fornece material didático próprio tanto para os 
educadores quanto para os alunos, de acordo 
com suas faixas etárias. Com conteúdo dinâmico 
e atraente, o material torna-se referência para a 
orientação de professores e alunos.  

PROGRAMA COOPERATIVA MIRIM
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CONCURSO CULTURAL

BONS EXEMPLOS E 
VALORIZAÇÃO PESSOAL

Com a finalidade de estimular o debate e de 
promover reflexões sobre temas que fortalecem o 
Cooperativismo, o Concurso Cultural é aplicado em 
escolas públicas e privadas nas comunidades onde 
o Sicoob está presente.  A iniciativa é dirigida aos 
alunos do 3º e do 5º ano do Ensino Fundamental. Além 
de fortalecer a cultura da cooperação nas salas de 

+ DE 175 MIL PARTICIPAÇÕES DESDE O 
INÍCIO DO PROGRAMA

aula, o Concurso Cultural estimula a produção de 
conteúdos sobre o tema. A competição também 
premia os melhores trabalhos, que são divididos 
em duas categorias: produção de desenhos para 
os estudantes do 3º ano e escrita de redações 
para os estudantes do 5º ano. A premiação ocorre 
em três etapas: local, regional e nacional.

A crise pandêmica que abalou o mundo 
também provocou a suspensão das aulas presenciais 
em todo o País. Como consequência, não foi possível 
executar o cronograma previsto para o lançamento 
da edição 2020 do Concurso Cultural. O Programa 
será retomado assim que as atividades escolares 
forem restabelecidas. O Instituto Sicoob acompanha 
o debate sobre a evolução de novas diretrizes para a 
Educação durante o cenário de pandemia. Quando 
as orientações competentes forem definidas, 
estaremos preparados para retomar o programa.

O Programa Concurso Cultural será ampliado 
para incluir a participação de alunos do Ensino 
Fundamental II, beneficiando uma faixa ainda 
maior de crianças e adolescentes que passarão a 
ter contato com a cultura cooperativista durante o 
ensino fundamental.

ATIVIDADES DO 
PROGRAMA EM 2020

AMPLIAÇÃO
DO PROGRAMA
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COOPERJOVEM

A PEDAGOGIA DA 
COOPERAÇÃO

+ DE 185 MIL PARTICIPAÇÕES DESDE O 
INÍCIO DO PROGRAMA

+25 MIL

25

181

903
ALUNOS 
BENEFICIADOS

MUNICÍPIOS 
ENVOLVIDOS

ESCOLAS 
PARTICIPANTES

PROFESSORES 
ATUANTES

Criado pelo Serviço Nacional de  Aprendiza-
gem do Cooperativismo (SESCOOP), o Cooperjovem 
é um programa voltado para a educação e o estímulo 
da vivência da cooperação, com base nos princípios 
e valores do cooperativismo. Sua aplicação ocorre 
por meio de atividades educativas destinadas a 
crianças e jovens em idade escolar. Além de alunos, 
o programa também envolve educadores e pais.

O Instituto Sicoob aderiu ao programa em 
2012 e há oito anos estimula as cooperativas Sicoob 
a executarem o Cooperjovem em suas regiões. 
Desde então, é realizado como um tema transversal 
nas disciplinas curriculares em escolas públicas e 
privadas e já beneficiou mais de 185 mil alunos. 

Para que o tema da cooperação seja 
trabalhado no contexto das atividades regulares, 
o Cooperjovem oferece capacitação e material 
de apoio para professores e para a aprendizagem 
dos alunos. A capacitação dos professores e toda 
a articulação das ações implementadas pelo 
programa são viabilizadas pelas PAEs e pelos 
voluntários capacitados pelo programa Voluntário 
Transformador, do Instituto Sicoob.

CAPACITAÇÃO E 
MATERIAL DIDÁTICO 
PARA PROFESSORES E 
ALUNOS
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Em 2020, o Cooperjovem manteve-se ativo 
naquelas escolas em que já estava em andamento 
em 2019. Nessas instituições, os educadores 
passaram pelo processo de capacitação realizado 
pelo Instituto Sicoob. Mesmo diante desse cenário, 
com a suspensão das atividades presenciais, o 
programa beneficiou mais de 25 mil alunos.

O Sicoob Fluminense foi o vencedor 
do Prêmio SomosCoop em 2020, categoria 
Cooperjovem. Desde 2017, o programa 
Cooperjovem no Sicoob Fluminense formou 
308 professores e mais de 30 mil alunos, 
envolvendo 115 escolas de cinco municípios.

Ao longo de 2020, o programa passou por 
um processo de transição para novas metodologias 
de trabalho. Essa inovação metodológica foi 
desenvolvida pelo Sescoop Nacional com a 
cooperação do Instituto Sicoob. A expectativa é que 

ATIVIDADES DO 
PROGRAMA EM 2020

INOVAÇÃO NA METODOLOGIA DO COOPERJOVEM

As cooperativas Sicoob que atuam com o 
Cooperjovem se mobilizaram com a realização de 
webinars e outras atividades de engajamento na 
modalidade on-line para que professores, alunos e 
voluntários continuassem atuando, principalmente 
em municípios em que a agenda do Cooperjovem já 
estava em andamento.

Para Neilton Ribeiro, Presidente do 
Sicoob Fluminense, o reconhecimento é  
decorrente da dedicação e do envolvimento 
de toda a equipe e da parceria e da 
cooperação entre Sescoop/RJ e Instituto 
Sicoob. Para o presidente do Sistema OCB/
RJ, Vinícius Mesquita, a conquista demonstra 
que o cooperativismo fluminense vive um 
momento de fortalecimento.

o lançamento do Novo Cooperjovem seja  viabilizado 
ainda em 2021. Entretanto, o lançamento está 
condicionado à evolução do cenário da educação 
no contexto da pandemia.

Programas do Eixo

EIXOS DE ATUAÇÃOEIXOS DE ATUAÇÃO

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
PARA O DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO
O acesso ao conhecimento como um 
caminho para a promoção do bem-estar do 
indivíduo e do desenvolvimento social das 
comunidades.

A Cidadania Financeira preconiza abordar  
conteúdos relacionados às finanças pelos vieses 
da educação, do acesso, da inclusão e do diálogo a 
fim de que as pessoas tenham conhecimento para 
realizar o melhor gerenciamento de seus recursos 
de forma segura e adequada às suas necessidades. 

Trabalhar os aspectos da cidadania financeira 
junto às comunidades viabiliza o acesso à informação 
e ao conhecimento, promove o bem-estar do 
indivíduo e transforma realidades com qualidade de 
vida e desenvolvimento das comunidades.

E I X O 

CIDADANIA 
FINANCEIRA
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LANÇAMENTO 
DO GUIA SICOOB 
PARA A CIDADANIA 
FINANCEIRA

Com o intuito de fomentar ações e premissas 
teóricas voltadas para o Eixo Cidadania Financeira, 
o Instituto Sicoob lançou no mês de junho o Guia 
Sicoob para a Cidadania Financeira. A apresentação 
do volume ocorreu durante um evento virtual para 
as equipes de PDEs e de PAEs.

PILARES FUNDAMENTAIS

O Guia Sicoob para a Cidadania Financeira  
aborda o assunto de forma inovadora, humana 
e coletiva. Seu conteúdo é fruto da colaboração 
efetiva de diversos especialistas no tema Cidadania 
Financeira e, particularmente, em Educação 
Financeira.  Contou com a contribuição de 

Os programas do Eixo Cidadania Financeira 
do Instituto Sicoob foram desenvolvidos com o 
objetivo de levar conhecimento aos cidadãos de 
todas as faixas etárias. O intuito é conscientizar 
sobre o uso responsável do dinheiro, direitos e 
deveres no gerenciamento das finanças, poupança 
e investimentos para realização de sonhos e 
segurança no futuro.

Nossos programas e ações reforçam o sentido 
de cooperar para prosperar, desenvolvendo novos 
hábitos de consumir, poupar e planejar o futuro por 
meio da educação financeira. 

SENSO DE
COMUNIDADE

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA

AUTOCONHECIMENTO

financeira

contextual
e prática

sobre a própria
situação

colaboradores das Centrais e Singulares e do Centro 
Cooperativo Sicoob (CCS).  Todos os envolvidos 
participaram ativamente da construção por meio dos 
Círculos de Diálogo, metodologia empregada para o 
desenvolvimento da ideia que resultou neste guia.

A expectativa é que as premissas direcionem 
todos os programas de Cidadania Financeira da 
agenda sistêmica do Instituto Sicoob, além de ser um 
guia para outras ações do Sicoob com seus cooperados 
na disseminação da Cidadania Financeira.

O Guia tornou-se ainda mais relevante em 
2020 para auxiliar na implementação de ações de 
educação financeira on-line durante a pandemia, 
sendo coordenadas diretamente pelas Centrais e 
Singulares.

O Guia, que está à disposição de todo o 
Sistema, tem por finalidade principal balizar as 
ações relacionadas ao tema Cidadania Financeira 
dentro do Sicoob. Esperamos também que sirva 
à sociedade em geral como uma referência para 
outros atores em iniciativas de Cidadania Financeira 
no Brasil.
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CLÍNICAS FINANCEIRAS

ORIENTAÇÃO 
FINANCEIRA GRATUITA 
PARA TODOS

+ DE 7,7 MIL ATENDIMENTOS DESDE O 
INÍCIO DO PROGRAMA

Compartilhar conhecimento financeiro técnico 
para a população é a base do programa Clínicas 
Financeiras e uma das ações mais destacadas do 
voluntariado do Instituto Sicoob. Os atendimentos 
individuais e gratuitos são realizados em locais 
públicos, como ruas e praças, shoppings e eventos. 
Neles, a população pode tirar dúvidas e se informar 
sobre suas finanças de forma clara e personalizada.

As dúvidas manifestadas envolvem os mais 
diversos temas que fazem parte do dia a dia das 
pessoas, tais como: organização do orçamento, 
cálculo de juros, endividamento, investimentos, 
poupança e outros assuntos relacionados à vida 
financeira cotidiana. 

Além dos atendimentos individuais, o 
programa Clínicas Financeiras realiza palestras sobre 
temas que fazem parte do conteúdo metodológico, 
promovendo serviços relevantes e de utilidade 
pública a todos os cidadãos sobre suas finanças.

ATIVIDADES DO 
PROGRAMA EM 2020

Em função da pandemia do novo coronavírus 
no ano de 2020, 402 atendimentos foram realizados, 
sendo que 37% ocorreram on-line. Seguindo 
todos os protocolos de segurança e mantendo 
o distanciamento social recomendado pelas 

autoridades sanitárias, o programa realizou 
algumas ações presenciais, em caráter essencial, 
como forma de apoiar a sociedade neste período 
de agravamento da situação de vulnerabilidade 
financeira das pessoas em função dos efeitos da 
COVID-19 na economia.

Entendemos que nosso papel social de olhar 
para as camadas mais necessitadas está em pleno 
cumprimento quando se constata que 98% dos 
atendimentos realizados pelo programa Clínicas 
Financeiras foram para pessoas com renda de até 
quatro salários-mínimos.

On-line

63%

Presencial

37%

402 PESSOAS 
ATENDIDAS

14 CLÍNICAS 
PRESENCIAIS
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PERFIL DO PÚBLICO 
ATENDIDO O Programa Clínicas Financeiras presta contribuição 

relevante à sociedade, especialmente para a 
população das Classes D e E.

Faixa de Renda Faixa etária

A pandemia acelerou a disponibilização 
do programa Clínicas Financeiras na modalidade 
on-line em 2020 para atender às demandas 
da população. Desenvolvido por uma equipe 
multidisciplinar coordenada diretamente no 
Centro Cooperativo Sicoob (CCS), o formato 
virtual de atendimento já vinha sendo projetado 
desde 2019, quando também foi posto em piloto. 

39%
59%

2%

2 a 4 salários mínimos 1 salário mínimo

Acima de 5 salários mínimos

24%

1%

36 a 59 anos

2 a 18 anos

19 a 35 anos

Acima de 60 anos

40%

35%

Temas de interesse

Endividamento

OutrosInvestimento

FGTS Inativo

61%

35%

2% 2%

Escolaridade

Médio completo

Fundamental completo

Médio incompleto

Fundamental incompleto Superior completo

Superior incompleto

Pós-graduação completo

Outros

16%

10%

6%
6%

5% 2%

32%

23%

Clique no ícone ou aponte o celular para o QR Code 
para conhecer a nossa Clínica Financeira Virtual.

O formato, lançado em outubro de 2020, é ideal 
para sanar dúvidas e oferecer orientação por meio 
de agendamentos de consultoria financeira com 
voluntários especializados e certificados.

Com as Clínicas Financeiras Virtuais é possível 
esclarecer dúvidas e garantir a melhor orientação 
sobre finanças com um clique. 

https://clinicasfinanceiras.sicoob.com.br/
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JUVENTUDE COM 
CONSCIÊNCIA 
FINANCEIRA

+ DE 4,6 MIL BENEFICIADOS DESDE O 
INÍCIO DO PROGRAMA

PROGRAMA SE LIGA FINANÇAS

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA PARA 
OS JOVENS 

Proposta inovadora e cidadã para oportunizar 
aos jovens um presente e um futuro com mais 
qualidade de vida e segurança a partir de escolhas 
conscientes sobre suas finanças. O programa tem 
como objetivo trabalhar pautas sobre a educação 
financeira entre jovens de 15 a 29 anos.   

Com metodologia reconhecida pela ENEF 
(Estratégia Nacional de Educação Financeira), 
o programa é composto por seis módulos com 
atividades práticas que incentivam a interação entre 
os participantes e facilitam a compreensão sobre 
as consequências de suas escolhas financeiras, com 
destaque para os benefícios de uma vida financeira 
saudável proporcionada pelo uso consciente e 
responsável do dinheiro. 

O programa Se Liga Finanças foi estruturado 
pelo Instituto Sicoob com linguagem acessível ao 
público jovem e capacitação direcionada para 
os voluntários do Sicoob a fim de garantir uma 
comunicação eficaz entre o facilitador e o jovem 
participante.

Trata-se também de uma iniciativa que 
busca o fortalecimento dos Objetivos da Estratégia 
Nacional de Educação Financeira. Desde o início das 
atividades, o Se Liga Finanças soma a participação 
de 4.692 jovens. Para 2021, nossa expectativa é de 
ampliação do público beneficiado pela adaptação 
da metodologia e oferta do conteúdo do programa 
de forma remota.

16

2
10

356
CURSOS 
REALIZADOS

ESTADOS

MUNICÍPIOS

PESSOAS 
BENEFICIADAS
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PERFIL DO PÚBLICO BENEFICIADO

Gênero

Escolaridade

Faixa etária

Faixa de renda

Feminino Masculino

60%

40%

20 a 24 anos 15 a 19 anos

Acima de 29 anos

53%46%

1%

64%

29%

6%

1%

2 salários mínimos

Até 1 salário mínimo 1 salário mínimo

3 salários mínimos

46%

37%

8%

6% 3%

Fundamental completo

Médio incompleto

Superior completo

Superior incompleto

Médio completo

ATIVIDADES DO 
PROGRAMA EM 2020

SE LIGA FINANÇAS ON-LINE: UM NOVO 
FORMATO PARA ATENDER AOS JOVENS 

O Se Liga Finanças é um programa de 
educação financeira que possui metodologia 
robusta de aplicação, com atividades presenciais. 
Levar toda a sua abrangência e a sua dinâmica para 
o ambiente virtual demanda estudos, conhecimento, 
colaboração e diálogo com os atores envolvidos. Por 

isso, em 2020, o Instituto Sicoob, por meio do Círculo 
de Diálogo, promoveu encontro com a participação 
das PDEs das Centrais para formatar a versão on- 
line da metodologia do Se Liga Finanças. O novo 
modelo, estruturado de maneira colaborativa, será 
lançado em 2021. 

Se liga Finanças na semana ENEF 2020

A equipe do Instituto no Sicoob Central 
Unicoob, que é pioneira na aplicação do Se Liga 
Finanças, realizou atividades virtuais com base 
na metodologia do programa.

Para isso, as PDEs do Instituto Sicoob 
no Sicoob Central Unicoob promoveram um 
rico processo participativo entre as PAEs de 
suas Singulares para realizar dinâmicas on-
line direcionadas aos jovens. Elas incluíram 
atividades para serem feitas em casa, como a 
gravação de vídeos em que os jovens relataram 
os seus sonhos e abordaram seus desafios para 

adotar a planilha de organização orçamentária. 
Eles também receberam a tarefa de usar seus 
conhecimentos para a elaboração de um “plano 
de voo”, um guia para realizar sonhos de curto 
prazo. Os jovens que optaram por elaborar 
seu plano também ganharam a mentoria 
e o acompanhamento das PAEs para a sua 
estruturação e execução. O apoio das PAEs para 
a execução acontecerá de forma voluntária e 
por demanda espontânea do jovem participante. 
Essas atividades aconteceram durante a Semana 
ENEF e tiveram a participação de aprendizes e 
estagiários das Singulares.
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BONS HÁBITOS DE LEITURA E DE 
FINANÇAS QUE COMEÇAM NA 

INFÂNCIA

PROGRAMA FINANCINHAS

Uma forma lúdica e agradável para tratar 
sobre finanças, sonhos, necessidades e desejos junto 
ao público infantil: assim é a Coleção Financinhas, 
composta por três livros que trazem histórias 
ilustradas e despertam a atenção das crianças ao 
abordar temas sobre como administrar o dinheiro.

A coleção traz os conceitos da educação 
financeira por meio de personagens cativantes que 
são narrados nos livros “Caio achou uma moedinha”, 
“Margô e Davi foram ao mercadinho” e “Miguel, 
Aninha e Dedé ganharam um dinheirinho”.

Os títulos falam sobre a importância de poupar 
para realizar sonhos, sobre consumo compulsivo 
e finalmente sobre a importância de planejar e 
organizar as compras com base no orçamento. Os 
livrinhos também contam com atividades práticas, 
dedoches e recortes de notas de dinheiro.

A iniciativa é direcionada a crianças de 6 a 12 
anos. O programa visa apoiar pais e professores no 
diálogo sobre finanças, abordando, principalmente, 
os temas: compras e orçamento. As publicações 
são distribuídas gratuitamente pelas cooperativas 
Sicoob.



42

ATIVIDADES ON-LINE DO PROGRAMA EM 2020

Além dos volumes impressos, os três livros da Coleção Financinhas ganharam uma versão digital 
para download que garante maior acesso a todos os interessados. O Instituto Sicoob, por meio de seus 
voluntários, também realizou ações recorrentes de contação das histórias em suas redes sociais.

On-line

37%

Presencial

63%

6.959 CRIANÇAS 
BENEFICIADAS

On-line

39%

Presencial

61%

103 AÇÕES 
REALIZADAS

Para fazer o download da Coleção Financinhas, 
clique no ícone ou escaneie o QR code.

Sicoob Central ES lança volume da Coleção Financinhas em Pomerano.

Durante o ano de 2020, o Sicoob Central 
ES realizou diversas atividades com os livros 
da Coleção Financinhas.  Embora ela seja um 
sucesso para apoiar a educação financeira junto 
às escolas, na pequena cidade de Santa Maria de 
Jequitibá, seria preciso adaptá-la!

Ocorre que o pequeno município capixaba, 
é um dos poucos lugares no mundo que ainda 
mantém vivas as tradições de seus ancestrais, 
os pomeranos. Esses povos habitavam a região 
entre Polônia e Alemanha e, entre as tradições 
preservadas, está o idioma, o Pomerano, que é 
ensinado nas escolas da pequena cidade e falado 
por grande parte da comunidade. 

Sendo assim, para auxiliar a comunidade 
local na educação financeira e apoiá-la na 
preservação de sua cultura, o Instituto Sicoob, o 
Sicoob Central ES e a cooperativa Sicoob Centro-
Serrano se uniram à Secretaria Municipal de 
Educação de Santa Maria de Jetibá e à equipe 
do Programa de Educação Escolar Pomerana 
(PROEPO) para produzir o material em pomerano.

Foram seis meses de muito trabalho e 
cooperação, envolvendo a tradução, a revisão, a 
diagramação e a produção dos livros até que, em 
novembro, a Coleção Financinhas em Pomerano 
foi lançada durante a 7ª Semana Nacional de 
Educação Financeira (ENEF).

Para reforçar a interação da comunidade 
escolar com o conteúdo, foi realizado um vídeo 
em que uma voluntária do Instituto Sicoob faz a 
leitura do volume “Caio Achou uma Moedinha”.  
O resultado foi impressionante! No total, 3.960 
alunos da rede municipal de Educação de Santa 
Maria de Jetibá tiveram acesso ao material 
gravado, sendo 1.726 de Creche e Educação 
Infantil e 2.234 do Ensino Fundamental I e II.

https://institutosicoob.org.br/colecao-financinhas
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INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA 
ACESSÍVEL E 
DEMOCRÁTICA

PALESTRAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

+ DE 144 MIL BENEFICIADOS DESDE O 
INÍCIO DO PROGRAMA

CONHECIMENTO 
FINANCEIRO PARA 
TODOS

Importante programa do Eixo Cidadania 
Financeira, as Palestras de Educação Financeira têm 
como objetivo levar o tema para uma quantidade 
maior de pessoas.  

Nossa missão é criar um efeito multiplicador 
em torno de informações relevantes sobre finanças 
para um público cada vez maior. As palestras 
são realizadas em associações comunitárias, 
universidades, escolas públicas e privadas e empresas 
e estão abertas a todos os interessados.

As palestras são proferidas por voluntários do 
Sicoob e giram em torno de tópicos de relevância 
cotidiana, como a relação das pessoas com o dinheiro, 
realização de sonhos, crédito, poupança, destinação 
de recursos financeiros, importância de um 
orçamento, dívida, endividamento e investimentos.

Em 2020, 24.193 pessoas foram beneficiadas. 
Destas, as pesquisas realizadas apontam que 98% 
informaram que compartilharão o aprendizado, e 
92% pretendem implementar as informações obtidas 
sobre planejamento financeiro. Desde o início do 
programa, as palestras totalizam um público de mais 
de 144 mil participantes.

+24 MIL 79% On-line

PESSOAS 
BENEFICIADAS

112 PALESTRAS 
ON-LINE

73 PALESTRAS 
PRESENCIAIS
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ATIVIDADES DO PROGRAMA EM 2020

Em 2020, a partir da adoção dos protocolos de distanciamento social, as 
Palestras de Educação Financeira migraram para o formato on-line, sendo realizadas 
por meio de lives e de encontros realizados em salas virtuais.

PREDISPOSIÇÃO DOS PARTICIPANTES 
PARA ADOÇÃO DE NOVOS HÁBITOS E 
COMPORTAMENTOS:

92%

98%

96%

86%

Pretendem fazer uso 
pessoal do planejamento
financeiro

Compartilharão o que 
aprenderam

Pretendem quitar dívidas

Consideram se associar a 
uma cooperativa de crédito

Faixa etária

36 a 59 anos

12 a 18 anos 19 a 35 anos

Acima de 60 anos

43%

37%

19%

1%

36 a 59 anos

12 a 18 anos 19 a 35 anos

Acima de 60 anos

43%

37%

19%

1%

Cooperado

Não Cooperado

94%

6%

Cooperado

Não Cooperado

94%

6%

Perfil do Público
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AÇÕES ON-LINE 
DE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA

AÇÕES ON-LINE DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

AÇÕES ON-LINE 
DE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA

+130MIL
BENEFICIADOS

179
AÇÕES REALIZADAS

Durante a pandemia, diversas ações on-line de educação financeira foram efetivadas pelas Centrais 
e Singulares por meio da web e das redes sociais. Essas iniciativas envolveram 130.620 participantes.

O conjunto de ações abrangeu, em sua maioria:

 Palestras on-line de educação financeira;
 Divulgação nas redes sociais de posts e vídeos sobre cidadania financeira e cooperativismo;
 Capacitações on-line em cidadania financeira para professores;
 Atendimento on-line sobre questões financeiras.

75 dias de ações intensas e 56.272 visualizações nas redes sociais

“Diante do isolamento social causado 

pela Covid-19, nós da estrutura regional do 

Instituto Sicoob no Sicoob Central SC/RS 

identificamos a necessidade de intensificar 

as ações junto às comunidades, parceiros, 

associados e colaboradores. Nesse contexto, 

também identificamos a oportunidade de 

promover a intercooperação com outras centrais 

Sicoob e iniciamos o diálogo com as centrais 

Sicoob Planalto Central (DF) e Sicoob Central 

Rio (RJ) para trocarmos percepções sobre como 

contribuir para o enfrentamento da crise causada 

pela COVID-19 e compartilhar orientações de 

Educação Financeira e Cooperativismo com a 

sociedade.”  Juliano Oliveira Fernandes – Sicoob 
Central SC/RS. 

Nesse contexto, foi criada a Websérie 
“Tempo de Valor”.  Composta por 13 minitrilhas de 
um minuto cada, os episódios foram publicados 
semanalmente nos perfis do Sicoob Central SC/
RS no Instagram e no Facebook.  As publicações 
das trilhas também cumpriram o papel de instigar 
e convidar o público a participar das lives de 
Educação Financeira, que aconteceram a cada 15 
dias em intercooperação com as centrais Sicoob 
Planalto Central (DF) e Sicoob Central Rio (RJ).

Para reforçar a disseminação da informação 
à sociedade em geral, as dicas foram divulgadas, 
semanalmente, em canal aberto de televisão.

WEBSÉRIE TEMPO DE VALOR

Temas abordados nas minitrilhas, também chamadas de pílulas do conhecimento:

1.º PÍLULA:

2.º PÍLULA:

3.º PÍLULA:

4.º PÍLULA:

5.º PÍLULA:

6.º PÍLULA:

6.º PÍLULA:

7.º PÍLULA:

8.º PÍLULA:

9.º PÍLULA:

10.º PÍLULA:

11.º PÍLULA:

12.º PÍLULA:

13.º PÍLULA:

Divulgação da Websérie

Nossa relação com o dinheiro

Nossa relação com o dinheiro

Para onde está indo seu dinheiro

Necessidade x Desejos e Gastos Conscientes 

1 - Despesas Fantasmas

2 - Como quitar dívidas

Reserva de Emergência

Plano de Ação para realizar sonhos 

Pague-se primeiro

Aposentadoria

Olhar para Gestão Financeira Empresarial

Fluxo de Caixa

Separação dos gastos empresariais e Reserva de Emergência.
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Programas do Eixo

HORIZONTES PARA UM 
AVANÇO SUSTENTÁVEL

Assegurar um futuro melhor para as 
próximas gerações por meio do fomento e da 
promoção de ações mais humanas e solidárias. O 
Instituto Sicoob desenvolve suas atividades com 
base nos princípios da sustentabilidade por meio 
da promoção e do reconhecimento de iniciativas de 
impacto local, além de engajar colaboradores para 
ações voluntárias e capacitar pessoas para reduzir 
as desigualdades.

O Eixo Desenvolvimento Sustentável 
empreende programas e projetos que estimulam 
o desenvolvimento de uma sociedade mais justa 
e consciente por meio da educação, da formação, 
da cooperação e da participação ativa de todas as 
pessoas envolvidas.

EIXOS DE ATUAÇÃOEIXOS DE ATUAÇÃO
PROGRAMA VOLUNTÁRIO TRANSFORMADOR

PERTENCIMENTO 
QUE BROTA DO BEM

4.079 VOLUNTÁRIOS 
CADASTRADOS

1.286 VOLUNTÁRIOS 
ENGAJADOS

5,1 MÉDIA DE HORAS DOADAS 
POR VOLUNTÁRIO

4.793 CAPACITAÇÕES R$ 1.670.281,55
DE CONTRAPARTIDA EM HORAS DEDICADAS

6.499

E I X O 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

HORAS DE TRABALHO 
VOLUNTÁRIO
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DESPERTANDO PESSOAS PARA O 
VOLUNTARIADO 

O Instituto Sicoob engaja colaboradores para que tenham a oportunidade de fazer 
o bem e que se sintam mais felizes e realizados no trabalho. O programa Voluntário 
Transformador é uma iniciativa concebida pelo Instituto Sicoob e efetivada em todo o 
Sistema. 

Os colaboradores e dirigentes que despertam para o voluntariado atuam nos 
programas sociais do Instituto Sicoob, unindo esforços e colocando seus talentos e 
competências à disposição das comunidades onde o Sicoob atua. 

Nossos voluntários transformadores representam o sustentáculo para a concretização 
das ações do Instituto. São a grande força mobilizadora que nos permite ganhar escala e 
capilaridade para fazer a entrega social que almejamos e beneficiar um número cada vez 
maior de pessoas nas localidades onde o Sicoob está presente.

ATIVIDADES DO 
PROGRAMA EM 2020

Em 2020, demos continuidade às atividades 
programadas de lançamento, divulgação e 
sensibilização dos colaboradores para tornarem-se 
voluntários. Também foi possível dar seguimento aos 
trabalhos de capacitação dos colaboradores que já 
estavam cadastrados. Todas as atividades ocorreram 

A formação do Voluntário Transformador passa 
por cinco etapas: Sensibilização, Formação, 

Adesão, Engajamento e Reconhecimento.

O Instituto Sicoob dispõe de todo o know-how para a capacitação e a mobilização 
de voluntários.  

As atividades do programa Voluntário Transformador ocorrem paralelamente ao 
cronograma de estruturação regional do Instituto Sicoob nas Centrais. O engajamento 
de voluntários se efetiva após o início das operações regionais e locais, quando todos os 
voluntários capacitados têm a oportunidade de atuar nos programas dos eixos do Instituto 
Sicoob. 

Centro-OesteSul

NorteSudeste

Nordeste

26%

25%

12%

5%

32%
Centro-OesteSul

NorteSudeste

Nordeste

26%

25%

12%

5%

32%

na modalidade on-line, sendo que parte delas já era 
ministrada de maneira remota em parceria com a 
área educacional do Sicoob, enquanto outras foram 
especialmente desenvolvidas pelo Instituto Sicoob 
em decorrência dos eventos do ano de 2020.

CERTIFICAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 
POR REGIÃO EM 2020
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VALORIZAÇÃO DA VIDA, DA 
CULTURA E DO ESPORTE 

EDITAL COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

FACILITANDO O ACESSO 
AOS RECURSOS

O Instituto Sicoob cumpre o ofício humanitário 
ao oportunizar o acesso ao belo, à performance 
e à formação por meio do Edital de Cooperação 
para o Desenvolvimento. Essa é uma ótima chance 
para que todas as comunidades inscrevam suas 
propostas culturais e esportivas aprovadas na Lei de 
Incentivo à Cultura e na Lei de Incentivo ao Esporte 
do Governo Federal.

O Edital é uma iniciativa virtuosa! Organizada 
e conduzida pelo Instituto Sicoob em parceria com 
o Banco Cooperativo Sicoob S.A. para seleção e 
aporte de propostas culturais e esportivas que 
estejam alinhadas aos eixos de atuação.

O programa é aberto anualmente, com 
inscrição gratuita aos participantes interessados em 
submeter projetos culturais ou esportivos aprovados 
para o aporte de recursos via leis de incentivo. 

Cabe às Centrais e às Singulares Sicoob 
contribuir com a divulgação do Edital, engajando as 
comunidades onde atuam para que inscrevam seus 
projetos.

Passada a fase de inscrição, as propostas 
entram na etapa de habilitação documental, que 
é seguida de análise de impacto e alinhamento 
com os temas propostos no Edital. Em seguida, são 
submetidas à avaliação de uma banca independente.

R$ 2,3 MILHÕES 20 destinados para
PROJETOS 
Culturais e Esportivos

ATIVIDADES DO PROGRAMA EM 2020

Os projetos selecionados em 2020 receberam patrocínio do Banco Cooperativo Sicoob S.A., do Sicoob 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., do Sicoob Soluções de Pagamentos Ltda., do Sicoob 
Administradora de Consórcios Ltda. e do Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A. No total, destinaram o 
valor de R$ 2.348.855,99 para 20 projetos selecionados, sendo 14 da área Cultural e seis via Lei de Incentivo 
ao Esporte.
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Ampliação do Projeto Social Orquestra Villa-Lobos de Porto Velho
Centro Cultural Estação Férrea
Cidades Inteligentes 2
Circo Saúde & Equilíbrio
Contos e Cantares
Educação Financeira
Feira no Setor
Implementação de Centro Cultural
Jovens Cidadãos
Movimentarte
Oficina de Arte - Ano 1
Plano Anual de Atividades 2020 – Instituto Germinando Sons
Projeto Balangandã – Música, Movimento e Linguagem
50 Anos de Arquitetura, Desenho e Palavra – Workshop

LEI DE INCENTIVO À CULTURA

Brincando na Praça – 8ª edição
Escola CTVV de Bodyboarding 1
Futsal Feminino como Forma de Empoderamento de Mulheres
Multi-Esporte Instituto Time M – Ano 1
Projeto Esporte e Lazer - Fase 9
Sou + Futsal 2020

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

+ DE 19 MIL CAPACITAÇÕES DESDE O 
INÍCIO DO PROGRAMA

CULTURA E DESPORTO 
PARA TODOS

PROJETOS 
INCENTIVADOS 
EM 2020

EXPRESSO INSTITUTO SICOOB
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Faixa Etária do público atendidoProcura pelos cursos

821 Em Casa
(On-line)

720 No ônibus 
Móvel1.541

CERTIFICADOS 
EMITIDOS 337 Em Casa

(On-line)

343 No ônibus 
Móvel680

PESSOAS 
CAPACITADAS

A emoção de levar informação e 
conhecimento a todos os recantos, atravessando 
rodovias, pontes, balsas, cidades e vilarejos, tornou-
se  uma realidade no Sicoob.

O Expresso Instituto Sicoob é um ônibus 
totalmente adaptado, uma plataforma itinerante 

ATIVIDADES DO 
PROGRAMA EM 2020

Nos primeiros meses de 2020, quando a 
pandemia se instalou no Brasil, rapidamente 
organizamos uma proposta piloto, intitulada 
Expresso Instituto Em Casa, criada e implementada 
pelo Sicoob Central Unicoob para que a comunidade 
acessasse os cursos disponíveis pelo computador ou 
mobile sem sair de casa. Para o ano de 2021, nossa 
meta é lançar o projeto em todas as cooperativas 
que já aderiram à agenda do Instituto Sicoob.

TRANSPORTANDO 
CONHECIMENTO

HomensMulheres

71%

29%

14 a 17 anos18 a 29 anos

43 a 55 anos30 a 42 anos

acima de 55 anos

37%

35%

17%

10%

1%

de formação profissional  e  cidadã que cruza o País 
levando uma estrutura móvel de ensino a bordo. O 
veículo é equipado com mesas, assentos, notebooks, 
televisores, impressora e acesso à internet.

O programa oferta uma grande variedade 
de cursos gratuitos profissionalizantes, os quais são 
ministrados na modalidade de Educação à Distância 
(EAD). São priorizados os atendimentos a pessoas 
vinculadas a entidades sociais, prefeituras, escolas 
públicas e privadas nas áreas de atuação do Sicoob.
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72 PROJETOS 
CHANCELADOS

SELO INSTITUTO SICOOB

O Selo Instituto Sicoob foi criado com o objetivo de mapear, 
reconhecer e autenticar as iniciativas realizadas diretamente pelas 
cooperativas Sicoob. Ele é destinado somente para iniciativas que 
não fazem parte do portfólio de programas e projetos da agenda 
sistêmica do Instituto. 

A iniciativa foi lançada em março de 2020. Nessa primeira 
edição, foram submetidos e certificados 72 projetos socioambientais 
das cooperativas Sicoob. Para obter o Selo, os proponentes devem 
assinar o termo de adesão ao Instituto Sicoob e ter acesso à sua 
plataforma de gestão SINS (Sistema Instituto Sicoob), pois todas as 
iniciativas são enviadas e avaliadas por meio dela.

COOPERSEMENTES, PROGRAMA QUE CULTIVA UM FUTURO MAIS PRÓSPERO PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SALVADOR, ESTÁ ENTRE OS QUE RECEBERAM O 

SELO INSTITUTO SICOOB EM 2020.

Alinhado aos eixos de atuação do Instituto Sicoob, o programa desenvolvido pelo Sicoob Cred Executivo promove a 
Educação Financeira, o Empreendedorismo e o Cooperativismo. 

aprendizagem, à vivência de experiências coletivas positivas 

e ao autodesenvolvimento. O impacto esperado é o de que 

os participantes do programa tenham a oportunidade de 

desenvolver sua autonomia por meio de conhecimentos que 

serão a base para construir um futuro melhor para si e para 

todos.

O Programa Coopersementes é uma ação 

educacional contínua que ocorre durante todo o período 

letivo, sendo renovado automaticamente a cada ano. A 

iniciativa beneficia duas mil pessoas em média por ano. 

A atribuição do Selo Instituto Sicoob ao Programa é 

o reconhecimento de seu alinhamento à agenda estratégica 

do Instituto Sicoob para as comunidades, a qual se baseia 

em três macro objetivos: disseminar a cultura cooperativista, 

desenvolver líderes comunitários com cultura cooperativista 

e empreendedora e contribuir para o desenvolvimento 

sustentável e para a cidadania financeira. Ao mesmo tempo, 

o Coopersementes está alinhado aos eixos de atuação do 

Instituto Sicoob e aos ODS.

COORDENADAS PELO 
INSTITUTO SICOOB
EM 2020

INSTITUTO SICOOB COM VOCÊ EM CASA
 

Com a pandemia da Covid-19 e a consequente necessidade de buscar o 
distanciamento social, intensificamos alguns hábitos e passamos a nos conectar de 
forma remota com muito mais frequência, buscando informações e serviços pela 
internet. Neste novo cenário torna-se imprescindível reforçar a presença digital do 
Instituto Sicoob, viabilizada com a criação e o lançamento do Instituto Sicoob Com 
Você em Casa.

A iniciativa dispõe de vídeos produzidos para as redes sociais com conteúdos 
relacionados às atividades do Instituto Sicoob. Durante a produção, foi possível 
contarmos com a participação ativa do nosso voluntariado, como protagonistas ou 
narradores de conteúdos animados.

OUTRAS 
AÇÕES

OUTRAS 
AÇÕES

20 MIL PESSOAS 
ALCANÇADAS

O Coopersementes é o projeto que tem por objetivo 

desenvolver novos comportamentos e influenciar atitudes 

que contribuam positivamente para o desenvolvimento 

humano, pessoal e empreendedor dos participantes. Para 

atingir seu objetivo, o programa está estruturado em 

três pilares: educação cooperativista, empreendedora 

e financeira. As três são áreas do conhecimento com 

grande potencial transformador, além de serem capazes 

de contribuir com a mobilidade social dos beneficiados. 

O conteúdo é aplicado de maneira interdisciplinar 

e complementar à formação dos alunos do Ensino 

Fundamental da rede municipal de ensino de Salvador. 

Os educadores envolvidos têm acesso à metodologia e a 

capacitações para a sua aplicação e para criar atividades 

que inspirem ações voltadas à promoção de mudanças 

benéficas na vida das pessoas e da sociedade.

Além de alunos e educadores, o programa envolve 

familiares dos participantes, amigos e membros da 

comunidade em geral. A iniciativa possibilita um ambiente 

democrático e participativo em que todos têm acesso à 
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Além da intensa programação que envolve os programas dos eixos de atuação, o 
Instituto Sicoob participa ativamente de movimentos como o Dia de Cooperar,  o Dia C, 
celebrado em 04 de julho, em todo o Brasil. Trata-se de uma iniciativa das cooperativas 
brasileiras para promoção e estímulo à realização de ações voluntárias diversificadas e 
simultâneas.  

Graças à participação das 16 Centrais e do Centro Cooperativo Sicoob (CCS), foram 
realizadas diversas ações que beneficiaram 5.726.775 pessoas. As iniciativas também 
contribuíram com os 17 ODS, favorecendo os pilares da Agenda 2030. 

OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES
DIA C - DIA DE COOPERAR

5,7 MILHÕES
PESSOAS ATENDIDAS

ESTADOS 
+ DISTRITO FEDERAL

19Região

Sudeste

Sul

Nordeste

Norte

Centro-Oeste

TOTAL

Ações

254

241

97

60

35

687

Atendidos

5.033.515

295.960

151.335

148.799

97.166

5.726.775

87%

5%

3%

3%

2%

100%

Nossas ações no Dia C contribuiram com os 
ODS em benefício das pessoas, do planeta, 
da prosperidade, da paz e das parcerias.

DIA C - Iniciativas por Região

AÇÕES DO DIA C

Vinculação aos ODS - SESCOOP

Boa Saúde e Bem-estar
Fome Zero e Agricultura Sustentável
Erradicação da Pobreza
Educação de Qualidade
Redução das Desigualdades
Parcerias e Meios de Implementações
Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Consumo e Produção Responsáveis
Cidades e Comunidades Sustentáveis
Energia Acessível e Limpa
Ação Contra a Mudança Global do Clima
Igualdade de Gênero
Paz, Justiça e Instituições Eficazes
Vida Terrestre
Água Potável e Saneamento
Indústria, Inovação e Infraestrutura
Vida na Água

TOTAL

367
94
72
58
46
13
11
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1

687

53%
14%
10%
8%
7%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES
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OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES
SEMANA ENEF

OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES

A 7º Semana Nacional de Educação Financeira 
(Semana ENEF) faz parte do calendário de atividades 
do Instituto Sicoob. Realizada no período de 23 a 29 
de novembro de 2020, contou com a participação das 
Centrais, Singulares, Centro Cooperativo Sicoob (CCS) 
e aconteceu em 19 Estados e no Distrito Federal.

Realizada anualmente com o intuito de 
conscientizar a população sobre a importância da 
educação financeira, previdenciária, fiscal e securitária, 
o evento contou com uma intensa programação virtual 
que alcançou 13.514.280 pessoas.

Nessa 7ª edição, comemoramos o crescimento 
expressivo das ações realizadas exclusivamente 
pelo Sicoob, com aumento de 553% em comparação 
com 2019. Em 2020, foram realizadas 29.945 
ações, sendo quase totalmente na modalidade 

16

virtual. O número expressivo de ações confirma o 
comprometimento e a dedicação do Sicoob a essa 
agenda, que é voltada para a conscientização da 
população em relação à sua vida financeira.

19 ESTADOS + DISTRITO FEDERAL

16 CENTRAIS E 233 SINGULARES PARTICIPANTES

13,5 MILHÕES DE PESSOAS ALCANÇADAS

AÇÕES REALIZADAS+ 29 MIL 

Modalidade Representatividade

TV

Campanhas

Rádio

Outros

Vídeos

Atendimentos

Palestras

TOTAL

39%

20%

15%

14%

9%

2%

1%

100%

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

A RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA, 
PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E SECURITÁRIA.
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RECONHECIMENTO 
E PREMIAÇÕES

OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES

Em 2020, durante a Semana ENEF, o Instituto 
Sicoob promoveu novamente o Desafio da Semana 
de Educação Financeira, que estimula e premia 
as Centrais e Singulares que realizaram o maior 
número de ações relacionadas à instrução financeira. 
Em função da realidade pandêmica, o desafio 
reconheceu as ações realizadas de maneira remota.

A premiação aconteceu durante reunião 
do Conselho de Administração (CA) do Centro 
Cooperativo Sicoob (CCS) e contou com a presença 
dos Diretores Executivos do CCS e do Diretor Sr. 
Maurício Costa de Moura, do Banco Central, que 
esteve acompanhado de sua Chefe de Gabinete, Sra. 
Juliana Mozachi Sandri, e do Chefe do Departamento 
de Promoção da Cidadania Financeira (DEPEF), Sr. 
Luis Gustavo Mansur Siqueira. O Diretor do BCB 
ressaltou a  importância do cooperativismo de 
crédito nos resultados globais da Semana ENEF, 
como tem acontecido em todas as suas edições. 

DESAFIO SEMANA ENEF 

SEMANA MUNDIAL DO 
INVESTIDOR (WIW)
FOCO NA EDUCAÇÃO FINANCEIRA

O Instituto Sicoob apoiou a World Investor 

Week (WIW), campanha global promovida pela 
IOSCO (Organização Internacional das Comissões de 
Valores Mobiliários), com duração de uma semana, 
para conscientizar a população sobre a importância 
da educação e da proteção dos investidores e dar 
destaque a iniciativas nessa área. No Brasil, a ação 
é organizada pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e foi realizada no período de 05 a 11 de 
outubro de 2020.

A participação do Sicoob ocorreu com a 
execução de várias atividades on-line de educação 
financeira. O foco das ações foi o compartilhamento 
de dicas valiosas para ter uma vida financeira 
organizada antes de começar a investir.

1.279 AÇÕES 
REALIZADAS

+ 1 MILHÃO
DE PESSOAS 
ATENDIDAS

CENTRAIS E 
SINGULARES 
ENVOLVIDAS72

O amplo envolvimento do Instituto Sicoob, 
das Centrais e das Singulares na promoção e 
disseminação dos conteúdos durante o evento foi 
muito positivo. Como resultado, o Sistema comemora  
a marca de 1.003.438 de pessoas atendidas.

PREMIAÇÃO SINGULAR

Cooperativa de até 11 Singulares: SICOOB AMAZÔNIA 317 ações
Cooperativa de 12 a 30 Singulares: SICOOB CREDCOOP 1.270 ações
Cooperativa acima de 31 Singulares: SICOOB MAXICRÉDITO 2.187 ações

Também foram reconhecidas com a entrega de certificados, todas as 
Singulares que realizaram no mínimo 15 ações.

PREMIAÇÃO CENTRAL

Grupo Verde (até 11 Singulares): SICOOB NORTE 1.188 FMS
Grupo Azul (de 12 a 30 Singulares): SICOOB CENTRAL BA 2.117 FMS
Grupo Amarelo (acima de 31 Singulares): SICOOB CENTRAL SC/RS 4.287 FMS

Singulares que obtiveram o maior número de ações realizadas:

Centrais que obtiveram o maior valor no Fator de Mobilização de Singulares - FMS:

SEMANA MUNDIAL DO INVESTIDOR (WIW)
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PREMIAÇÃO SEMANA DO INVESTIDOR

OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES
1ª MOSTRA CRIATIVA

Com o objetivo de engajar nossa base, 
o Instituto lançou um desafio às Centrais e às 
Singulares para a disseminação dos conteúdos de 
educação financeira.

O resultado e a premiação ocorreram 
durante a reunião do Conselho de Administração 
do Centro Cooperativo Sicoob (CCS), contando 
com a presença dos Diretores Executivos e do 
Superintendente de Proteção e Orientação aos 
Investidores da CVM, Sr. José Alexandre Vasco, 
que destacou a importância da participação, pela 
primeira vez, do Sicoob na quarta edição da WIW, 

que permitiu dar ao Brasil destaque entre os 95 
países que aderiram ao movimento.

De um total de 2.034 ações realizadas 
por todos os participantes da WIW 2020, o 
Sicoob implementou 1.279. Foram premiadas as 
seguintes Centrais:

SICOOB CENTRAL UNICOOB: 487 AÇÕES
SICOOB NORTE: 341 AÇÕES
SICOOB CENTRAL CECREMGE: 52 AÇÕES

UM ESPAÇO PARA SE 
EXPRESSAR

15 ESTADOS +
DISTRITO FEDERAL

737 CRIANÇAS 
INSCRITAS

DESENHOS E509 
VÍDEOS RECEBIDOS228

Em 2020, o Instituto Sicoob viabilizou a 1ª 
edição da Mostra Criativa, um espaço aberto para 
que crianças se expressassem por meio de desenhos 
e vídeos sobre os maiores aprendizados durante o 
período de isolamento social. 

A iniciativa surgiu da necessidade de acolhê-
las. Para isso, foi criado um canal a fim de que 
elas expusessem suas experiências com os efeitos 
causados pela pandemia do novo coronavírus.
Afastadas de suas rotinas e do convívio na escola, 
sem encontrar os amigos e familiares, a proposta da 
Mostra foi ofertar um espaço de reflexão e leveza 
sobre o assunto e valorizar os trabalhos produzidos. 

Como forma de inspirar os pequenos 
participantes, o Instituto Sicoob disponibilizou 
duas oficinas em seu canal no Youtube: uma 
sobre técnicas de desenho com o professor Daniel 
Lopes, da Universidade de Brasília (UnB), e outra 
abordando técnicas de edição de vídeo com o 
videomaker Cássio Portillo, profissional especialista 
na criação de conteúdos em vídeo para a internet.

O resultado da Mostra foi apresentado no 
dia 30 de novembro, em um misto de orgulho e 
emoção. Foram 509 desenhos e 228 vídeos enviados 
por crianças de 15 Estados e do Distrito Federal, 
saldo que irradia felicidade e acolhimento. Neles, as 
crianças apresentaram suas experiências no período 
mais rígido de isolamento social. Os desenhos 
recebidos agora fazem parte de uma exposição que 
ficará no ar permanentemente.

Para ver a exposição, clique no ícone ou 
escaneie o QR code.

CONFIRA A EXPOSIÇÃO O QUE ELAS APRENDERAM? 

Confira aqui!

 
Da esquerda para a direita: Miguel Ferreira de Oliveira (Presidente do Conselho de Administração do CCS); Luiz Gonzaga Viana 

Lage (Presidente do Conselho de Administração do Sicoob  Central Cecremge); Marco Aurélio Almada (Presidente do Conselho de 
Administração do Instituto Sicoob); Ivan Capra (Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Norte); Wilson Geraldo Cavina 

(Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central Unicoob)

https://mostracriativa.com.br/Exposicao
https://www.youtube.com/watch?v=IXKZDdCLr6k&t=26s
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#CONECTA 
INSTITUTO SICOOB

OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES

A ação que começou como Junho Online, 
com a realização de webinars semanais durante 
aquele mês, foi um sucesso de adesão! Em 
seguida, foi reformulado e passou a ser chamado 
Instituto Sicoob #Conecta. A iniciativa compõe-
se de encontros semanais que trazem convidados 
externos para tratar dos mais diversos assuntos que 
dialogam com a agenda do Instituto. Entre julho e 
dezembro de 2020, diversas mentes contribuíram 
com reflexões em torno dos mais variados temas 
e prismas, enriquecendo a base de conhecimento 
de PAEs, PDEs, voluntários e colaboradores do 
Sistema. O Instituto Sicoob #Conecta em 2020 teve 
39 encontros e 4.082 participantes.

39 ENCONTROS

+4 MIL PARTICIPANTES

IMPLEMENTAÇÃO DO 
CÍRCULO DE DIÁLOGO

 O Círculo de Diálogo é uma ferramenta de construção coletiva que agora faz parte 
dos processos do Instituto Sicoob. O objetivo é que os projetos e programas sejam construídos 
com a participação de PAEs e PDEs de modo dinâmico e colaborativo por meio de processos de 
investigação apreciativa e aplicação de dinâmicas com metodologias ágeis.

Organizado pelo Instituto Sicoob, a partir de setembro de 2020, foram realizadas quatro 
rodadas do Círculo de Diálogo para tratar das seguintes iniciativas:

Dia Internacional do Voluntário;
Ação para Crianças;
Coleção Financinhas e Se Liga Finanças on-line; 
Apresentação das Premissas Teóricas.

VALORIZAÇÃO
DA VIDA

Em 2020, o Instituto Sicoob apoiou, junto 
às organizações do Centro Cooperativo Sicoob 
(CCS), a viabilização de recursos essenciais que 
beneficiaram duas entidades sem fins lucrativos 
na continuidade da prestação de seus serviços à 
sociedade. As doações foram incentivadas pelo 
Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) e pela 
Lei do Idoso ao Hospital de Amor de Barretos (SP) e 
à AMA de Campos Novos (SC).

HOSPITAL DE AMOR DE 
BARRETOS

Com mais de 58 anos de história e 
reconhecimento internacional por sua excelência 
em tecnologia e cuidado humanizado, o Hospital 
de Amor atua no tratamento, na prevenção, 
na reabilitação e em pesquisas relacionadas à 
área oncológica em todo o Brasil. A entidade 
mantenedora da instituição é a Fundação PIO XII.

Projeto: Fundação Pio XII - Hospital de Amor de 
Barretos
Lei: Fundo para a Infância e Adolescência 
Valor viabilizado: R$ 231.283,72

Os repasses incentivados pelo Fundo para a 
Criança e Adolescência têm o objetivo de viabilizar 
o tratamento de crianças e adolescentes da unidade 
infantojuvenil do Hospital de Amor, em Barretos (SP).

PROJETOS APOIADOS:

Projeto: Fundação Pio XII - Hospital de Amor de 
Barretos
Lei: Fundo do Idoso
Valor viabilizado: R$ 531.283,72

Os repasses incentivados pelo Estatuto do 
Idoso têm o objetivo de viabilizar o custeio do 
Hospital São Judas Tadeu, dedicado a pacientes em 
cuidados paliativos no Hospital de Amor de Barretos.

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA DO 
HOSPITAL DE AMOR

Em 2020, o Instituto Sicoob tornou-se Empresa 
Parceira do Hospital de Amor de Barretos. Fundada 
em 1962, a instituição filantrópica - também 
conhecida como Hospital de Câncer de Barretos 
- é referência no tratamento de câncer na América 
Latina. Possui três hospitais: em Barretos (SP), Jales 
(SP) e Porto Velho (RO). 

Também possui unidades fixas de prevenção 
ao câncer em Campinas (SP), Fernandópolis (SP), 
Campo Grande (MS), Nova Andradina (MS), Macapá 
(AP) e Juazeiro (BA). Com uma média de 4.100 
atendimentos/dia, é o hospital que mais atende 
casos de câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
no Brasil.

Conheça o Hospital de Amor:

https://hospitaldeamor.com.br/
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AMA (ASSOCIAÇÃO DOS 
PAIS E AMIGOS DOS 
AUTISTAS DE CAMPOS 
NOVOS) DE CAMPOS 
NOVOS – SC

As AMAs são instituições sem fins lucrativos 
que atendem gratuitamente aos autistas e suas 
famílias, oferecendo atendimento médico, terapias 
e outros tratamentos para a melhoria da qualidade 
de vida e independência dessas pessoas.

Atualmente, a AMA de Campos Novos, 
localizada no Meio Oeste de Santa Catarina, atende 
a 113 autistas e oferece equipe multidisciplinar 
formada por psicopedagoga, fonoaudióloga, 
fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista, terapeuta 
ocupacional, neuropediatra e professores de 
educação especial.

Projeto: Construção Sede Própria AMA de 
Campos Novos - SC
Lei: Fundo para a Infância e Adolescência 
Valor viabilizado: R$300.000,00

OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES

JAMCAM 
ESCOTEIROS

O Instituto Sicoob marcou presença no 
JamCam - 16º Jamboree Scout Interamericano e 
3º Camporee Scout Interamericano -, encontro de 
escoteiros realizado em janeiro de 2020 em Foz 
do Iguaçu (PR). O encontro reuniu mais de oito mil 
pessoas provenientes de toda a América Latina. 
Trata-se de um evento inspirador que contribui para 
que os jovens se desenvolvam e colaborem para a 
construção de um mundo melhor.

O Instituto Sicoob contribuiu com a 
programação ao promover a Oficina de Educação 
Financeira para aproximadamente 600 pessoas, 
sendo dividida em duas etapas. A primeira ocorreu 
dentro do Expresso Instituto Sicoob, onde os alunos 
assistiram a um vídeo relacionado a planejamento, 
metas e sonhos. Depois, organizados em grupos, 
eles construíram um planejamento financeiro para 
alcançar um objetivo em conjunto. A maioria dos 
participantes optou por estruturar a viagem para o 
Encontro Internacional de Escoteiros programado 
para 2023 na Coreia do Sul. As atividades foram 
conduzidas por voluntários do Instituto Sicoob.

600 Crianças e Jovens atendidos.

4.465 Crianças e Jovens atendidos.

JAMBOREE 
ESCOTEIROS

O Instituto Sicoob também compôs a 
programação do 8º Jamboree Nacional Online, 
evento organizado e promovido pela União 
dos Escoteiros do Brasil no mês de setembro. A 
proposta do Jamboree alinha-se perfeitamente 
à do Instituto, pois é fundamentada nos conceitos 
básicos do Movimento Escoteiro e busca contribuir 
com a formação de pessoas comprometidas com 
a comunidade, que assumam seu papel como 
cidadãos responsáveis e úteis. O evento contou 
com o engajamento de mais de 30 voluntários e 
beneficiou 4.465 crianças e jovens de todo o País.

FEIRA DO 
ESTUDANTE - EXPO 
CIEE

O Instituto Sicoob esteve presente na Expo 
CIEE Virtual, feira on-line disponível 24 horas que 
foi realizada no mês de novembro de 2020. O 
evento, dirigido a jovens e estudantes, contou com 
uma vasta programação voltada para a orientação 
profissional, vagas para estágio, dicas para o ENEM, 
entre outras.

O Centro de Integração Empresa–Escola 
(CIEE) é um Agente de Integração que se dedica, 
há mais de 48 anos, à promoção da integração de 

jovens ao mercado de trabalho. O Centro encaminha 
estudantes do Ensino Médio e Superior para o 
aprendizado em empresas de todos os segmentos, 
do setor público e privado, sempre seguindo a Lei 
de Estágio vigente e aplicável.

Com um estande virtual repleto de conteúdo 
sobre Educação Financeira, o Instituto Sicoob 
recebeu a visita de 1.166 jovens.

1.166 Jovens atendidos

Conheça a AMA

GRUPO DE ESTUDOS 
VOLUNTARIADO 
EMPRESARIAL 

O GEVE (Grupo de Estudos de Voluntariado 
Empresarial) é uma iniciativa que reúne profissionais 
e organizações com atuação e experiência 
em Voluntariado Empresarial. Conduzido por 
especialistas das áreas de sustentabilidade, recursos 
humanos, responsabilidade social empresarial, 
entre outras, o grupo promove encontros gratuitos 
bimestrais para gerar aprendizado coletivo sobre 
programas de voluntariado empresarial. O Instituto 
Sicoob tem participado das reuniões virtuais e 
esteve presente no encontro de fevereiro, trazendo 
como pauta o voluntariado corporativo e como 
promover ações de mentoria.

https://www.ama.org.br/site
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CAPACITAÇÕES E 
SENSIBILIZAÇÕES
CAPACITAÇÕES E 
SENSIBILIZAÇÕES

FORMANDO 
MULTIPICADORES DO 
NOSSO PROPÓSITO
SOMOS UMA ENTIDADE FORMADA POR 
PESSOAS EM QUE CADA ATOR ENVOLVIDO 
AFETA A EXPERIÊNCIA QUE LEVAMOS ÀS 
COMUNIDADES. 

As capacitações e sensibilizações realizadas 
pelo Instituto Sicoob cumprem relevante papel em 
sua agenda estratégica de conectar cada vez mais 
pessoas em torno de sua Missão.  Elas são orientadas 
para desenvolver o conhecimento e engajar as 
pessoas no mesmo Propósito. 

As ações estratégicas de capacitação e 
sensibilização permeiam diversos temas e são 
direcionadas ao engajamento das Centrais e 
das Singulares Sicoob na agenda sistêmica, na 
sensibilização de colaboradores para o voluntariado 
corporativo, na formação de voluntários e, 
especialmente, de PDEs nas Centrais e de PAEs nas 
Singulares para a atuação regional e local.  

Em 2020, as iniciativas de capacitações e sensibilizações 
reuniram mais de 6 mil pessoas.

Faz parte de nosso 
trabalho difundir o 

papel estratégico do 
Instituto Sicoob entre a 
alta liderança, gestores 

e colaboradores das 
cooperativas Sicoob.

Capacitações e Sensibilizações Eventos Participantes

Total 127 6.518

Lançamento do Instituto Sicoob 57 4.469

Sensibilização das Singulares 44 1.576

Capacitação de PAEs 11 216

Capacitação de Voluntários no Eixo 
Cidadania Financeira 15 257

AÇÕES DE ENGAJAMENTO 
SISTÊMICO À AGENDA DO 
INSTITUTO SICOOB 

Para garantir que o Instituto Sicoob seja 
um órgão presente e atuante junto ao Sistema, 
é primordial que o trabalho de engajamento e 
divulgação de sua agenda tenha cronograma 
robusto e permanente de encontros e trocas de 
experiências com todas as entidades Sicoob. 

Ao longo do ano de 2020, houve ações 
de apresentação e inserção institucional do 
Instituto Sicoob junto às centrais Sicoob Central 
Cecremge, Sicoob Central Crediminas, Sicoob 
UniMais, Sicoob Central Cecresp e Sicoob Norte. A 
agenda também contribui para apoiar as Centrais 
no engajamento local junto às suas Singulares, 
visando à implementação da agenda sistêmica em 
todas as localidades onde o Sicoob está presente.

CHAMADAS AO PROPÓSITO, NOSSAS 
COOPERATIVAS RESPONDERAM! 

O ano de 2020 nos trouxe muitos desafios 
no que se refere ao trabalho contínuo de 
engajamento sistêmico. Entretanto, quando 
chamadas ao Propósito, nossas cooperativas 

responderam e se mantiveram firmes na jornada! 
Unidas ao Instituto Sicoob, ajudaram a repensar 
as estratégias e prontamente adotaram uma rota 
alternativa para continuar a jornada. 

Como resultado, os processos de 
sensibilização foram formatados para aplicação 
on-line, e todas as etapas de engajamento 
foram executadas: a sensibilização interna das 
lideranças nas Centrais e nas Singulares, as ações 
de capacitação das PAEs (Pessoas de Apoio 
Estratégico) das Singulares e a sensibilização 
dos colaboradores para o voluntariado. Para os 
colaboradores que se cadastraram no Programa 
Voluntário Transformador do Instituto Sicoob, 
a capacitação também foi realizada de forma 
remota. Nos orgulhamos de compartilhar que 
todas as cooperativas envolvidas obtiveram 
êxito no processo pela participação efetiva de 
lideranças, gestores e colaboradores.

CAPACITAÇÕES E SENSIBILIZAÇÕES

Em um ano de distanciamento, 
as cooperativas mantiveram seus 
planos e se uniram ao Instituto
Sicoob para conectar pessoas em 
prol de um mundo melhor.
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CAPACITAÇÃO DE PAEs -
PESSOAS DE APOIO ESTRATÉGICO
NAS SINGULARES

Durante o ano, também foi iniciada a 
capacitação das PAEs instituídas nas Singulares, 
bem como a capacitação junto a outros atores 
indispensáveis para implementação dos programas 
em cada localidade.

O objetivo é repassar conhecimentos sobre 
a estrutura, a estratégia e as metodologias do 
Instituto Sicoob utilizadas na atuação sistêmica. 
Essas informações são necessárias para a atuação 
e a implementação da agenda do Instituto nas 
comunidades onde o Sicoob atua. 

As PAEs capacitadas tendem 
a adquirir uma visão 

estratégica da atuação 
social da cooperativa e da 

importância do planejamento, 
do monitoramento e da 

avaliação dos projetos sociais. 
Atualmente, são 246 singulares 

com PAEs instituídas.

CAPACITAÇÕES ON-LINE EM 2020 PARA 
MANTER A AGENDA DE FORMAÇÃO EM 
ANDAMENTO.

A modalidade também estreitou o vínculo 
entre as PDEs das Centrais e a equipe do Instituto 
Sicoob. Tudo isso se traduz em maior engajamento 
e fortalecimento da conexão entre todos os 
atores. No formato on-line, PAEs, PDEs e mesmo a 
equipe do Instituto ganharam novas dimensões e 
entendimentos sobre as diferentes comunidades em 
que o Sicoob atua, bem como sobre os diferentes 
cenários e desafios regionais e locais, criando um 
rico ambiente de aprendizagem para todos. 

No ano de 2020, a capacitação para as PAEs 
migrou para o formato on-line. A modalidade, além 
de bons níveis de adesão, abriu novas possibilidades 
de conexão entre diferentes realidades. Um dos 
grandes benefícios observados foi o fortalecimento 
da intercooperação entre PAEs de diferentes 
cooperativas aproximadas pela rede virtual.

CAPACITAÇÕES E SENSIBILIZAÇÕES CAPACITAÇÕES E SENSIBILIZAÇÕES

CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA 
COOPERATIVA MIRIM 

Para garantir êxito na implementação do 
programa Cooperativa Mirim, é fundamental a 
capacitação dos atores envolvidos na articulação 
do programa, dos educadores nas escolas e dos 
mentores nas instituições conveniadas. 

Em 2020, o Instituto Sicoob promoveu, em 
parceria com o Sicoob Central ES, um encontro 
on-line para a capacitação de professores e 
diretores da rede educacional do Espírito Santo 
sobre o programa Cooperativa Mirim, contando 
com a participação de 15 representantes de 
escolas e a presença das PAEs, da PDE e de 
colaboradores da Central.

Em São Paulo, uma intercooperação entre 
o Sicoob Mantiqueira e o Sicoob Crediacil — que 
atualmente são cooperativas da central Sicoob 
UniMais — iniciou o trabalho de organização 
da Cooperativa Mirim de Leme.  Os professores 
do Colégio Sagrada Família foram capacitados 
pelo Instituto Sicoob, onde será instituída 
Cooperativa Mirim. Ainda em 2020, com o 
apoio das PAEs das Singulares envolvidas, os 
educadores realizaram reuniões com os pais e 
os alunos para a apresentação da metodologia 
do programa e do plano de trabalho para 2021.

CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA 
COOPERATIVA MIRIM 
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ENCONTROS E 
EVENTOS

ENCONTROS E 
EVENTOS

CONSTRUINDO REDES 
QUE TRANSFORMAM

Diante do desafio de atuar no “novo normal” ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, o Instituto 
Sicoob acelerou a adoção de novas ferramentas e manteve o ritmo de suas atividades de engajamento por 
vias remotas. Com isso, mobilizou 2.342 pessoas ao longo de 2020 por meio de encontros e eventos realizados 
on-line. 

Encontros e Eventos Eventos Participantes Público Infantil
e Jovens PAEs Colaboradores

Total 8 2.342

Live Movimento Cooperjovementos 1 787

Evento de encerramento de ano 1 207 207

Lives Instituto Sicoob 4 453

Lives Facilita - Cooperativas Mirins 1 195 195

Dia Internacional dos Voluntários 1 700 700

ENCONTRO COOPERJOVEM

A live Movimento Cooperjovem foi uma iniciativa da 
estrutura regional do Instituto Sicoob no Sicoob Central Unicoob 
para reforçar o engajamento de professores atuantes e substituir 
o encontro anual do Movimento Cooperjovem, realizado de 
maneira presencial para os docentes participantes do Programa.

ENCONTROS E EVENTOS

Segundo a analista de projetos da Unidade de 
Desenvolvimento Cooperativo (UDC) do Sicoob Central Unicoob, 
Nayara Spessato Alves, o Movimento Cooperjovem é um evento 
muito esperado pelos professores. “Neste dia, oportunizamos aos 
educadores novos conhecimentos”. De acordo com Nayara, a live 

Movimento Cooperjovem permitiu a realização do encontro de 
professores e o fortalecimento dos seus laços com o Cooperjovem.



80

O Sicoob Central Rio, por meio do Instituto Sicoob no Rio, 
desenvolveu importante ação de Formação de Professores 
em Cidadania Financeira durante os meses de setembro e 

outubro de 2020. 

A iniciativa foi criada a partir da demanda 
dos municípios participantes do Cooperjovem 
em anos anteriores. Atingidos fortemente pelos 
efeitos da pandemia, sobretudo do ponto de 
vista educacional, surgiu a necessidade de 
inserir novos temas transversais em sala de 
aula – conforme a nova Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

Para atendê-los, a formação foi 
estruturada em três momentos: sensibilização 
sobre a filosofia do cooperativismo, a 
sustentabilidade e a cidadania financeira, tudo 
isso alinhado à BNCC. O primeiro momento 
estimulou a reflexão sobre como os professores 
cooperam com eles mesmos e com os outros, 
especialmente com seus alunos. O segundo 
momento, no eixo de sustentabilidade, abordou 
temas contemporâneos de educação ambiental 
e educação para o consumo. No terceiro 
momento, os temas foram educação financeira 
e educação fiscal.

A ação envolveu dez horas de conteúdo 
on-line. Esse módulo aconteceu com transmissão 
ao vivo e foi dividido em cinco encontros de duas 
horas. Outras dez horas de conteúdos extras 
foram ofertadas off-line, os quais incluíam 
textos, casos, vídeos e recomendações de cursos 

complementares. No total, foram 20 horas 
de formação, com emissão de certificado aos 
professores que compareceram a pelo menos 
três encontros. Os certificados receberam 
a chancela da área educacional do Centro 
Cooperativo Sicoob (CCS).

Participaram da ação quatro municípios 
do Estado do Rio de Janeiro (Mendes, Três 
Rios, São Fidélis e Carapebus). Ao todo, foram 
realizadas seis turmas, beneficiando 358 
professores, dos quais 220 foram certificados.

Além dos depoimentos e das avaliações 
positivas dos participantes e das secretarias 
municipais, outros efeitos positivos foram 
constatados na ação. Entre eles, destacamos a 
procura espontânea de secretarias de outros 
municípios interessadas na iniciativa e a 
reorganização da grade de professores, entre 
as escolas de um município participante, para 
que todas elas tivessem em seu quadro pelo 
menos um professor capacitado. Essa estratégia 
foi adotada com o intuito de que os conteúdos 
recebidos fossem transmitidos ao maior número 
possível de alunos em toda a rede escolar local. 
A capacitação balizou a estruturação do ano 
letivo de um município inteiro.

ENCONTROS E EVENTOSENCONTROS E EVENTOS

FÓRUM DAS COOPERATIVAS MIRINS
Em 2020, a edição aconteceu on-line para manter ativa a integração e a troca 

de experiência entre os membros das cooperativas mirins.

Em 2020, em decorrência da pandemia, não foi possível realizar o Fórum das Cooperativas Mirins no 
formato presencial. Ele foi substituído pela Live Facilita, destinada às crianças e aos jovens associados. O 
evento on-line aconteceu de forma dinâmica, contando com milhares de visualizações e participações via 
chat, peça de teatro, quizz e distribuição de brindes entre os participantes de todas as regiões. A edição virtual 
possibilitou a manutenção do programa e o debate ativo entre os seus integrantes.

No Dia Internacional dos Voluntários, data em que celebramos o valoroso trabalho de todos os 
voluntários do Instituto Sicoob, nossa comemoração migrou para o formato on-line. Com a participação de 
700 voluntários reunidos virtualmente, foi possível brindar, agradecer e reconhecer a solidariedade dos nossos 
colaboradores e dirigentes que, de forma espontânea e generosa, doaram seu tempo e conhecimento para um 
mundo melhor. 

Após a palavra inicial proferida pelo Sr. Ênio Meinen, Diretor de Coordenação Sistêmica e Relações 
Institucionais do Sicoob, os participantes assistiram a uma palestra inspiradora dos Caçadores de Bons 
Exemplos, projeto do casal Iara e Eduardo Xavier, que viajam pelo mundo em busca de casos para utilizar 
como referência.

DIA INTERNACIONAL 
DOS VOLUNTÁRIOS
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 NOSSA EQUIPE

NÓS, DO INSTITUTO SICOOB, 
SOMAMOS ESFORÇOS EM UMA 
CORRENTE COMPROMETIDA 
COM O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DAS COMUNIDADES 
A QUE SERVIMOS.

Somos formados por pessoas unidas pelo 
desejo de transformação. Geramos um importante 
capital humano, intelectual e sabedor do valor 
social e do propósito de nossas ações. Por meio do 
desenvolvimento de habilidades, competências e 
apoio mútuo e fraterno, atuamos para conectar 
pessoas na promoção de uma sociedade mais 
justa e colaborativa.

Empregamos os talentos e a experiência 
de profissionais que se dedicam todos os dias ao 
desenvolvimento do Instituto Sicoob e de todas as 
nossas cooperativas em suas agendas de impacto 
socioambiental. 

Em 2020, essa equipe mostrou-se à altura 
dos desafios que subitamente estavam diante de 
nós, e todos os seus integrantes, sem exceção, 
estiveram e continuam empenhados em apoiar o 
Sicoob e em ampliar seus esforços para expandir o 
impacto positivo que geramos na vida das pessoas 
e das comunidades a que servimos. 

 NOSSA EQUIPE
NOSSOS 

DIRECIONADORES 
HUMANOS

LIDERANÇA
Nossas lideranças atuam de forma 

colaborativa e responsável, sempre 
buscando inspirar e incentivar novas 
lideranças, promovendo a colaboração 
e a troca de experiências, com foco nos 
resultados.

PESSOAS
Promovemos ações continuadas 

para atrair e reter profissionais que tenham 
afinidade com nossos valores, que atuem 
de forma comprometida para a geração 
de resultados, realização e crescimento 
profissional.

RESULTADOS
Além da realização de cada membro 

do Instituto Sicoob, nosso esforço conjunto 
está em gerar resultados consistentes 
e crescentes para garantir a solidez e a 
perenidade de uma atuação robusta junto 
às comunidades do nosso entorno.

PLURALIDADE, VOCAÇÃO E TALENTO

Nossa equipe é plural, formada por pessoas 
com vocação especial que reúnem técnica, talento 
e valores essenciais para gerar o impacto social que 
buscamos. 

UNIDOS POR UM MUNDO MAIS 
COLABORATIVO

Além dos profissionais do Instituto Sicoob, 
também reconhecemos o valor humano e 
profissional de nossos apoiadores nas Centrais 
e nas Singulares que são as PDEs, as PAEs, os 
voluntários, os executivos e todos os colaboradores 
nas estruturas regionais do Instituto nas Centrais.

12 Colaboradores

CENTRAIS 24 PDEs

SINGULARES 246 PAEs

82% Feminino
18% Masculino

71% Feminino
29% Masculino

71% Feminino
29% Masculino
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