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Em março de 2020, quando percebemos que a 
pandemia iria se expandir e tinha vindo para ficar, 
mudando a vida de todos e todas, reunimos as poucas 
informações disponíveis e criamos alguns cenários que 
nos permitiram planejar o futuro, apesar das incertezas. 
Naquele momento, o cenário mais pessimista parecia 
impossível de se tornar realidade, mas um ano depois 
constatamos que era precisamente o que aconteceria. 
O pesadelo continua e nos acompanhará durante 
grande parte de 2021, até que as vacinas possam 
mudar a trajetória da pandemia. A Fundación Avina, 
assim como muitas outras organizações, adaptou-se 
durante a longa crise a esta nova realidade buscando, 
como sempre, desempenhar um papel relevante para 
as comunidades onde trabalhamos. Posso dizer que 
nós do Conselho da Fundación Avina estamos 
contentes com as ações e respostas que a equipe 
multinacional da organização encontrou para fazer a 
diferença nos diversos países e regiões, como descreve 
a mensagem do nosso diretor executivo. 

Ao mesmo tempo, a pandemia nos trouxe 
ensinamentos importantes, que merecem reflexão. Por 
exemplo, é absolutamente incrível como um vírus que 
surgiu no interior da China infectou grande parte da 
população humana em poucas semanas. Isso mostra 
claramente como estamos todos interconectados no 
mundo e não podemos nos dar ao luxo de descuidar 
dos problemas e desafios aparentemente distantes de 
nós. Os vírus se propagam assim como as ideias, as 
tecnologias, as ideologias ou teorias da conspiração. 
Está cada vez mais evidente que estamos todos no 
mesmo barco.

Ao longo dos anos, nós da Fundación Avina refletimos 
sobre a rapidez com que os seres humanos conseguem 
alterar seu comportamento quando existem 
necessidades urgentes. Em uma organização que 
trabalha com temas de exigem uma mudança de 
práticas, com frequência ouvíamos que era impossível 
as pessoas deixarem de utilizar automóveis ou 
reduzirem suas viagens de avião; cansamos de escutar 
que é difícil as pessoas optarem por produtos locais ou 
valorizarem o trabalho de quem presta os serviços 
básicos dos quais todos nós dependemos. Porém, de 
repente, 2020 nos mostrou que é possível mudar, que 
somos capazes de criar novos hábitos e formas de nos 

relacionarmos. Basta que haja a percepção e a 
consciência plena da necessidade, além da vontade 
pessoal e política. Esse aprendizado é fundamental para 
a transição que precisamos fazer enquanto sociedade, 
para reduzir as emissões ou cuidar da água, por 
exemplo.

A generalização do formato virtual que temos 
experimentado para continuar realizando as atividades 
profissionais, culturais, sociais e educativas é outra 
grande evolução que foi acelerada pela crise sanitária. 
Não há como voltar atrás. A forma de ensinar e 
trabalhar será diferente mesmo depois que a pandemia 
acabar, o que apresenta certas vantagens, mas também 
alguns desafios. Mesmo a Fundación Avina, que nasceu 
em 1994 com a ambição de  ser uma “organização de 
rede dinâmica” e que já trabalhava de forma 
descentralizada muito antes de março de 2020, adotou 
novos procedimentos, normas e tecnologias para não 
perder sua capacidade de ação. 

A incorporação dos cuidados preventivos para 
participar de atividades recreativas e de socialização 
não só produz mudanças de hábitos profissionais, 
sociais e familiares nos indivíduos, mas também as 
organizações e as grandes corporações começam a 
alterar seus modelos de operação, vendendo seus 
edifícios corporativos e reduzindo ao máximo seus 
orçamentos de viagens, por exemplo.  Essa mudança é 
sustentada pelo desenvolvimento e inovação, com 
tecnologias disruptivas criando novos assistentes 
digitais e aplicativos que permitem trabalhar de forma 
remota, porém eficiente. 

Infelizmente essas mudanças – tanto as positivas 
quanto as negativas – apenas acentuam as 
vulnerabilidades e desigualdades que caracterizam a 
América Latina e grande parte do mundo.  Os mais 
afetados, em termos de saúde, são aqueles que não 
puderam se dar ao luxo de cumprir quarentenas 
prolongadas, comprar máscaras ou adotar práticas de 
trabalho remoto. Também são aqueles que não têm 
acesso a um sistema sanitário de qualidade nem à 
internet para acessar as orientações públicas. São as 
comunidades mais vulneráveis, em termos econômicos, 
e as que dispõem de poucas reservas financeiras que 
perderam mais empregos e fontes de renda. Suas filhas 
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e filhos enfrentam mais dificuldades para continuar sua 
vida escolar. É evidente que a experiência da pandemia 
está sendo ainda mais destrutiva para as comunidades 
historicamente desfavorecidas. Devemos nos dedicar a 
recuperar o que foi perdido, mas também ir além com 
a consciência de que as desigualdades multiplicam os 
prejuízos e que não é aceitável que essas mesmas 
comunidades sofram mais uma vez com o excesso de 
vulnerabilidades.

Podemos fazer muitas reflexões sobre o cenário atual, 
porém vou finalizar com esta última: a ciência e o voto 
são as duas ferramentas que nos permitirão sobreviver 
e prosperar. É a ciência que está acelerando o tempo 
como nunca para produzir vacinas que possam parar a 
pandemia e permitir que voltemos a viver com certa 
‘normalidade’.  A pesquisa, a inovação e a tecnologia 
são fundamentais para que possamos superar muitos 
dos desafios de nossa geração e sonhar com a 

sustentabilidade, seja na área de energia, acesso à água, 
alimentação ou vida urbana. Porém, a tecnologia não 
pode nos salvar de nós mesmos, somente o voto pode 
fazer isso. A pandemia evidenciou, com muita clareza, a 
importância de eleger governantes capazes, honestos e 
competentes. Seja na prefeitura, no governo estadual 
ou federal, um bom governo é o grande fator que faz a 
diferença em momentos de crise. A luta pela 
institucionalidade democrática, pela transparência, bens 
públicos e confiança eleitoral é literalmente uma 
questão de vida ou morte. 

Em nome de todo o Conselho, quero fazer um 
agradecimento especial a toda a equipe da Fundación 
Avina e a nossos parceiros e sócios coinvestidores, pois 
eles, em um contexto hostil como o que vivemos 
durante 2020, com profundo compromisso e grande 
criatividade, saíram constantemente da zona de 
conforto e segurança, e assumiram riscos para 
transformar as ameaças em novos desafios e as 
situações de crise em ações de superação.

A pandemia afeta a vida em sociedade,
mas ao mesmo tempo é uma oportunidade 
para nos afastarmos do suicídio coletivo. 
Chegou a hora de assumir de uma vez por 
todas os valores, as práticas e os 
comportamentos que honrem o planeta e
a humanidade. 



MENSAGEM
DO DIRETOR
EXECUTIVO

Gabriel Baracatt. Diretor Executivo.
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As consequências terríveis da pandemia me obrigam a 
iniciar esta mensagem institucional com uma referência 
à sociedade e não à nossa organização. Nada do que 
foi realizado durante 2020 poderia ter sentido se não 
tivéssemos nos conectado com a dor dos que sofreram 
a perda de um ente querido em uma das regiões mais 
castigadas pelo coronavírus, como foi a América Latina 
e Caribe; com o desespero de quem perdeu sua fonte 
de renda pelo impacto das quarentenas na economia; 
com a depressão de quem não pôde superar 
emocionalmente as consequências dos fechamentos 
prolongados. Juntamente com nossos parceiros e 
coinvestidores, estivemos próximos dos milhões de 
alunos que abandonaram suas carreiras ou saíram da 
educação primária ou secundária; dos milhões de avós 
e avôs que não puderam ver suas famílias durante 
muitos meses; das milhares de mulheres que sofreram 
violência doméstica; dos milhares de indígenas que não 
tinham acesso a informações para enfrentar a 
pandemia, porque não foram produzidas 
comunicações em seus idiomas. 

Porém, a situação extrema não conseguiu paralisar 
nossas ações nem nos afastar de nossas metas. Pelo 
contrário, além de continuar com o plano de ação 
previsto para acompanhar nossos parceiros e cumprir 
os acordos com nossos coinvestidores, em 2020 
agregamos iniciativas que responderam ao que o 
contexto da pandemia exigia, que, segundo estudos, 
levaria mais de 70 milhões de pessoas à extrema 
pobreza e impactaria em termos econômicos a 
sustentabilidade principalmente dos empreendimentos 
com impacto social, pequenos negócios e as atividades 
lideradas por mulheres. 

Assim, direcionamos nosso foco para os mais 
impactados e reforçamos nossa ação, juntamente com 
nossos parceiros que trabalham diretamente com as 

populações mais vulneráveis da América Latina e do 
mundo, que incluem migrantes, catadores de material 
reciclável e trabalhadores informais, com atenção 
especial às mulheres, idosos e crianças, porque essas 
populações são as mais afetadas não somente pela 
COVID-19, mas também por suas consequências 
socioeconômicas.  Algumas das iniciativas que 
acompanhamos e promovemos nessa área foram o 
fortalecimento das organizações comunitárias e o 
incentivo ao consumo nos comércios e 
empreendimentos locais, assim como o fácil acesso ao 
crédito e à assistência técnica para empresas e 
cooperativas com impacto social.

Também foram realizados programas de assistência de 
emergência aos recicladores de base de toda a América 
Latina; aumentamos a resiliência nos setores mais 
vulneráveis das cidades, trabalhando com governos 
locais e organizações associadas, para identificar as 
emergências mais graves geradas pela pandemia, e 
desenvolvemos soluções que complementaram suas 
estratégias, ativamos mecanismos de produção urbana 
comunitária e garantimos a segurança alimentar das 
populações mais vulneráveis por meio de programas 
como o Canasta Local ou Comida para Todos.

Além do nosso envolvimento na prontidão da 
conjuntura, nós aderimos e apoiamos iniciativas de 
longo prazo, juntamente com outros doadores e 
investidores sociais, porque as consequências da 
pandemia e a construção do novo normal demandam 
a mudança de paradigmas e sua sustentação ao longo 
do tempo, a partir de espaços e ações com orientação 
global e outras mais voltadas para o nível local com 
possibilidades de replicação em outros contextos. Não 
podemos financiar o novo a partir de estruturas e 
espaços filantrópicos regidos por critérios dos séculos 
XIX ou XX.
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Como já sinalizava o relatório de 2019, nossa 
intervenção está ligada a dois temas centrais para o 
futuro: a sobrevivência da espécie em um planeta 
ameaçado pelo desenvolvimento e a reengenharia que 
as democracias necessitam para organizar sociedades 
cada vez mais complexas. Com a pandemia, essa 
ameaça ao modelo de desenvolvimento e ao sistema 
democrático transformou-se praticamente em um 
xeque-mate. Por isso, a participação da Fundación 
Avina e seus parceiros e sócios em espaços e 
movimentos globais como a Race to Zero é de 
importância fundamental para reverter as 
consequências nefastas das mudanças climáticas, a 
campanha Its Now como mecanismo de apoio à 
mobilização da sociedade para exigir ações mais 
ambiciosas para superar a crise climática, e o trabalho 
que realizamos a partir da Latitud R para a consolidação 
e ampliação da economia circular, como o 
acompanhamento e apoio dado a grandes 
manifestações contra os paradigmas vigentes, como 
acontece no Chile com o plebiscito pela redação de 
uma nova Constituição que inclua as inovações que a 
democracia do século XXI precisa.

Consideramos que a participação da Fundación Avina 
em cada parceria formada, em cada espaço ativado, em 

cada programa realizado, não só nos permite moldar 
parte dos impactos que as mudanças sistêmicas 
necessitam, mas antes de tudo é uma declaração de 
princípios e um posicionamento político institucional 
que define os valores que defendemos e a estrutura 
ética que enquadra nossos investimentos, ações e 
parcerias.  

Como exemplo disso, é fundamental mencionar nossa 
permanente preocupação sobre a mercantilização da 
água; por isso, trabalhamos ao lado de organizações 
comunitárias para que o acesso à água seja um direito 
humano e um bem público, como expusemos 
publicamente em um comunicado chamado “A água 
não é um commodity. Por uma parceria global pelo 
direito humano à água” ao sinalizar que “a pandemia 
atual evidenciou e aumentou as grandes desigualdades 
no acesso à água. Neste contexto de incertezas e 
desregulamentação, um novo índice da bolsa de 
valores foi lançado em Wall Street no dia 7 de 
dezembro: o NQH20, primeiro contrato de comércio de 
futuros de água do mundo; no Chile, ainda há 

Todo esse esforço, juntamente com nossos 
parceiros e  coinvestidores, aponta para a 
construção de um novo normal justo, 
regenerativo e democrático; o que a 
pandemia mostra é que o que está em risco 
de desaparecer não é o planeta, mas sim a 
espécie humana. 
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resistência em mudar um sistema que privilegia os 
interesses econômicos sobre as fontes em detrimento 
do direito humano de acesso à água”. 
(https://www.avina.net/el-agua-no-es-un-commodity-por
-una-alianza-global-por-el-derecho-humano-al-agua/) 

Em relação a outras organizações, a pandemia nos 
encontrou com quase dez anos de “vantagem” na 
prática do trabalho remoto. Porém, longe de nos 
colocar em uma zona de conforto, isso nos motivou a 
avançar no replanejamento de nosso modelo 
operacional, que terminará de ser definido e será 
implementado durante 2021. Isso permitirá produzir 
mudanças substanciais na instituição, como equilibrar a 
capacidade de produção de nossos colaboradores, 
abrir espaços de reflexão e tomar decisões conceituais 
e estratégicas, melhorar nossos processos internos e 
reduzir significativamente os custos de transação de 
toda a estrutura regional. Durante quatro anos, 
trabalhamos nosso modelo de atuação até poder 
sintetizá-lo e compartilhá-lo no livro ColaborAção. 
Agora queremos aperfeiçoar os impactos desse marco 
de atuação a partir de um novo modelo operacional 
que possa ser compartilhado com todos. Não 

podemos contribuir para o “novo normal” sem nos 
desapegar das formas superadas pela realidade.

Comprovamos que a vacina mais eficiente que 
podemos aplicar na Fundación Avina é a capacidade de 
trabalho dos nossos colaboradores e dos profissionais 
que nos acompanham com consultorias, que com seu 
compromisso infinito criam os anticorpos necessários 
para que nenhuma pandemia afete nossa capacidade 
de seguir em frente, e com seu profissionalismo e 
humanidade realizam cada uma das ações e produzem 
cada uma das mudanças sociais resumidas de maneira 
incompleta neste relatório. 

Gostaria de agradecer aos membros do conselho 
administrativo que nos apoiam e agregam valor aos 
desafios que assumimos dia após dia; aos nossos 
parceiros e parceiras nos programas e em campo; aos 
sócios e sócias coinvestidores, porque todos eles dão 
vida à sinergia que nos move, pois recuperar a 
dignidade humana em contextos cada vez mais hostis 
exige esse todo de superação que vai muito além da 
simples soma das partes.



A Avina é uma fundação criada em 1994 pelo empresário suíço Stephan Schmidheiny para contribuir para o desen-
volvimento sustentável. A organização latino-americana - Fundación Avina – nasce em 2001 com a missão de produzir 
mudanças em grande escala visando ao desenvolvimento sustentável da região. Destacamos duas qualidades 
especiais de seu fundador: por um lado, uma visão clara de como inovar no mundo filantrópico, expresso em suas 
próprias palavras: “Meus antecessores me ensinaram a convicção de que a riqueza exige certas responsabilidades, 
uma convicção que me levou a pesquisar e praticar novas formas de fazer filantropia”. Por outro lado, o fundador 
demonstra profunda generosidade ao delegar essa visão a uma equipe latino-americana que hoje dá vida à fundação. 

Um dos pilares dessa visão foi considerar a Fundación Avina uma organização em constante processo de 
aprendizagem, não apenas para melhorar seus processos internos, mas também para identificar os pontos fortes e 
pontos fracos dos resultados dos processos colaborativos e poder compartilhá-los com nossos parceiros e coinvesti-
dores. 

Esse acúmulo de aprendizagens permanentes ao longo dos anos resultou, em 2020, na criação da direção de 
inteligência colaborativa, um espaço que começou a atender às necessidades internas das equipes programáticas por 
meio de acompanhamento, monitoramento e avaliação de projetos, registros de realizações e sistematização de lições 
aprendidas, e cujos serviços foram solicitados por parceiros e diversas organizações. 

Dessa forma, o legado do fundador se renova com a geração de aprendizados e se amplia no compartilhamento de 
conhecimentos. 

A VISÃO DO FUNDADOR
Do aprendizado aberto à inteligência colaborativa

09.
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A Fundación Avina é uma fundação 
latino-americana que trabalha por 
um mundo sustentável, próspero, 
democrático e justo que abrace a 
diversidade. Estabelecendo parcerias 
com líderes de organizações de 
base, academia, organizações da 
sociedade civil, governos e setor 
privado, trabalhamos para 
promover processos colaborativos 
que geram impactos positivos de 
grande escala que possam produzir 
mudanças sistêmicas a favor da 
dignidade humana e do cuidado do 
planeta a partir de uma perspectiva 
do sul global.
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A Fundación Avina assume a perspectiva Sul Global 
para consolidar sua presença histórica na América 
Latina e Caribe, e está ampliando o alcance de seus 
impactos para outras regiões do mundo. Seu trabalho é 
feito por meio de escritórios e presença territorial de 
suas equipes, com investimentos diretos ou por meio 
de parcerias com outros investidores sociais e 
doadores.
 
Na América Latina, atuamos em 18 países com equipe 
própria na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Equador, Guatemala, México, Panamá, Peru, 
Paraguai e com pontos focais em El Salvador, Haiti, 
Honduras, República Dominicana, Nicarágua e Uruguai.

ONDE TRABALHAMOS
Desde 2015, estamos ampliando nossa presença por 
meio da Iniciativa África. E em 2020, pela primeira vez, 
apoiamos iniciativas na Ásia, na região do Oriente 
Médio e no norte da África.

Nos Estados Unidos e Europa, facilitamos a construção 
de parcerias com organizações interessadas em apoiar 
processos de inovação e transformação na América 
Latina. 

Dessa forma, vamos unindo o Sul Global ao mesmo 
tempo em que construímos pontes com as agendas e 
recursos dos países do hemisfério norte em prol do 
desenvolvimento sustentável do planeta.

Equipe programática e parceiros

Equipe institucional e parceiros

Parceiros
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AVINA É

Criadora de
vínculos

Convocadora
multissetorial

Especialista
temática

Analista de
contextos

Promotora de 
participação de parceiros

Facilitadora de convergência
de interesses

Mobilizadora de
fundos

Promotora de
políticas públicas

Gestora de aprendizagens
e conhecimientos

Tomadora
de riscos

Promotora de
inovação
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RECURSOS FINANCEIROS 
MOBILIZADOS
Em 2020, a mobilização de recursos foi de 

22,85 milhões
de dólares. 
Deste total, 8,82 milhões foram destinados a investimentos sociais (doações) e a 
estratégias de mudança social, o que beneficiou 574 iniciativas de nossos parceiros; 
9,3 milhões de dólares, provenientes de outras instituições financiadoras, foram 
destinados a organizações e iniciativas de parceiros; e 4,67 milhões de dólares 
foram investidos na execução das estratégias de impacto.



UM ANO
DE PURA
EVOLUÇÃO
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A pandemia encontrou a organização 
muito bem preparada em alguns aspectos 
operacionais, que se tornaram essenciais 
para substituir o contato presencial com 
as ferramentas digitais; assim, apesar do 
trabalho remoto, os resultados almejados 
não foram afetados. A experiência de 
anos da Fundación Avina com trabalho 
remoto e a qualidade dos vínculos entre 
os membros da equipe e nossos parceiros 
foram grandes pontos fortes para evoluir 
no contexto hostil da pandemia.

Em outros aspectos, que não estavam tão consolidados ou 
avançados em termos de implementação, tivemos que concentrar 
esforços para melhorar nosso modelo operacional; esses aspectos 
foram desenvolvidos de maneira integrada e incorporados para 
melhorar a gestão, como:
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Um dos desafios internos assumidos durante 2020 foi a 
organização dos processos colaborativos, ações e 
espaços apoiados pela Fundación Avina em áreas 
fundamentais, que nos permitem focar em mudanças 
sistêmicas que precisamos realizar para contribuir para 
o desenvolvimento sustentável do planeta.

Os sistemas nos quais a colaboração humana se 
organiza são massivamente questionados e 
timidamente revisados, como por exemplo a 
democracia, que é questionada como sistema para 
organizar sociedades cada vez mais complexas em um 
mundo digitalizado; o sistema internacional, que se 
mostra insuficiente para a gestão da crise climática, e o 
modelo econômico, que produziu uma lacuna 
crescente de desigualdade e uma relação insustentável 
com os ecossistemas dos quais a vida depende. Daí a 
necessidade de uma mudança radical para garantir a 
continuidade, no longo prazo, da vida no planeta e da 
humanidade.

Ao considerar a urgência em organizar as mudanças 
sistêmicas no contexto atual, começamos a pensar e 
construir coletivamente, em dez jornadas virtuais, 

AVINA AVANÇA PELA ESTRADA
Três pistas para a mudança sistêmica

abertas a todas e todos os membros da organização, os 
pilares de uma teoria de mudança. Os primeiros 
elementos nos permitem concluir que, a partir do sul 
global, a Fundación Avina apoia processos locais, 
regionais e globais de colaboração de atores diversos, 
que atuam com inovações sociais, tecnológicas e de 
negócios, e que promovem ativamente o 
protagonismo dos setores mais vulneráveis para 
produzir mudanças sistêmicas em três áreas: ação 
climática, uma governança climática que acelere o ciclo 
de ambição e realização das mudanças necessárias para 
alcançar a sustentabilidade; inovação democrática, a 
promoção de modelos democráticos inovadores 
baseados na ética do Estado Social de Direito; a 
emergência de uma economia circular e regenerativa 
que conecte seus desafios com os da inclusão e da 
justiça. Essas mudanças contribuirão para um 
desenvolvimento mais sustentável que garanta 
condições de dignidade humana no planeta.

Em resumo, uma estrada com três pistas, onde as 
mudanças sistêmicas nos levam a um destino: um 
mundo sustentável.
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FUNDACIÓN AVINA NO MUNDO
Espaços globais para a transformação
Em 2020, ficou ainda mais evidente a necessidade de 
fortalecer e criar mecanismos e espaços de 
coordenação eficientes para tratar dos desafios globais 
enfrentados pela humanidade. Ficou clara a 
necessidade de acelerar e ampliar a articulação e 
colaboração, particularmente a partir de uma 
perspectiva do sul global. Para a Fundación Avina, a 
participação em redes e em outras arquiteturas 
filantrópicas sempre foi um elemento central da nossa 
estratégia de posicionamento e impacto; confirmamos 
que é assim que garantimos que a voz da filantropia 
latino-americana e a de nossos parceiros estejam no 
centro das discussões globais.
 
Juntamente com outras 793 fundações, a Fundación 
Avina aderiu ao compromisso da filantropia durante a 

COVID-19, promovido pelo Council of Foundations. 
Além disso, graças à existência do grupo Funders 
Organized for Rights in the Global Economy (FORGE), 
lançamos o Response and Vision Fund, juntamente 
com outras oito fundações comprometidas com uma 
economia que funcione para as pessoas e o planeta. 
Outro acontecimento destacado foi a formação, 
juntamente com outros 82 membros, da COVID 
Response Alliance for Social Entrepreneurs, com o 
objetivo de apoiar mais de 50 mil empreendedores 
sociais ao redor do mundo, em vista do impacto 
negativo que a pandemia teve nesse setor durante os 
últimos meses e das possíveis consequências futuras.

Atualmente, participamos ativamente das seguintes 
parcerias filantrópicas e de cooperação internacional:

• The COVID Response Alliance for Social Entrepreneurs
   del World Economic Forum 
• Council on Foundations 
• EDGE Funders Alliance
• Global Alliance for Banking on Values
• Green Climate Fund
• Funders Organized for Rights in the Global Economy (FORGE)
• F20 Platform
• Human Rights Funders Network
Queremos continuar conectando nossa presença nesses espaços com as estruturas filantrópicas nacionais, por isso, estamos
presentes também em: 

• Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE- Argentina)
• Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE- Brasil)
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FUNDACIÓN AVINA APERFEIÇOA
SUA MEDIÇÃO DE IMPACTO
Os resultados não são metas, mas sim novos pontos de partida

Desde sua primeira iniciativa financiada, a Fundación 
Avina considera a medição de impacto e o registro das 
realizações como uma ferramenta de gestão que 
permite potencializar os acertos, ajustar os pontos 
fracos e aproveitar as janelas de oportunidades.  As 
medições sempre estiveram em aperfeiçoamento 
constante e, em 2020, diversas ferramentas e recursos 
foram incorporados ao Sistema Integrado de 
Monitoramento e Aprendizagem (SIMA), o que 
permitirá melhorar não apenas a medição dos 
impactos, mas também recuperar as lições aprendidas.  

As principais características do novo modelo permitem 
vincular indicadores a teorias de mudança e realizações 
dos programas, alinhados com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). O SIMA 
interconecta as áreas de medição, avaliação, 
monitoramento e aprendizagem da organização, e é 
baseado em um novo algoritmo que incorpora 
beneficiários diretos e indiretos, e cinco níveis de 
incidência. Além disso, ele permite uma visualização 
integrada de todas as realizações para observar, em um 
único olhar, a evolução da Fundación Avina e sua forma 
de produzir impacto, além de fornecer informações de 
qualidade e ferramentas precisas para a tomada de 
decisões, ao determinar com clareza os pontos fortes 
da organização e os pontos onde é possível melhorar. 
Esse novo sistema começará a medir os impactos da 
Fundación Avina e de seus parceiros em 2021.
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FUNDACIÓN AVINA ASSUME
O CARBONO NEUTRO
Compensamos as emissões florestando a Amazônia

Em setembro de 2019, a Fundación Avina lançou uma 
declaração de emergência climática, ao estabelecer o 
compromisso de reduzir suas emissões e promover 
ações urgentes em todos os níveis da sociedade para 
evitar os efeitos catastróficos do aquecimento global.

Isso implica reduzir e compensar nossas emissões, 
direcionar nossos programas para buscar impactos 
transformacionais em mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas, assim como difundir a mensagem 
para que outras organizações e empresas aumentem 
sua ambição nesse tema e realizem ações concretas.

Nesse âmbito, foi criada a Estratégia Avina Carbono 
Neutro, como um guia para alcançar o objetivo de 
neutralidade de carbono até 2025: medir, reduzir e 
compensar as emissões por operações diretas e por 
projetos nos quais participemos como organização.

A estratégia inclui:

• Medição de emissões
• Operação de um 
plano de reduções
• Execução de um 
plano de compensação
• Monitoramento e 
divulgação dos 
resultados
• Comunicação 

Gradualmente, implementamos uma estratégia para 
neutralizar 100% das emissões geradas por nossas 
operações e projetos nos próximos anos e ser carbono 
neutro até 2025. Em primeiro lugar, queremos reduzir 
nossas emissões, principalmente por meio do home 
office ou trabalho remoto, da redução dos espaços de 
escritório, de viagens aéreas e também por meio da 
atualização da política de compras, para incluir critérios 
de sustentabilidade e de compras de baixo carbono. 
Gradualmente, vamos implementar a estratégia de 
redução de emissões em todos os projetos nos quais a 
Fundación Avina está envolvida.

Em 2019 e 2020, o IDESAM (Instituto de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia) ficou 
encarregado de compensar as emissões anuais 
provenientes de nossas operações, implantando 1,5 
hectare de sistemas agroflorestais na Amazônia, o que 
beneficia diretamente quatro famílias que moram na 
Unidade de Conservação Uatumã, no estado do 
Amazonas, Brasil, gerando uma série de benefícios 
diretos para o clima e para essas famílias.

O planeta demanda esforços coletivos para recuperar 
os danos gerados, por isso convidamos todas as 
organizações a definir ações concretas para alcançar a 
neutralidade nas emissões de carbono.
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NOSSO COMPROMISSO COM A
DIVERSIDADE, IGUALDADE
E INCLUSÃO (DII) 
DII não é um indicador, é uma cultura

Na Fundación Avina, acreditamos que a diversidade, a 
igualdade e a inclusão (DII) são fundamentais para 
nosso sucesso como organização, não só porque é o 
correto, mas porque sabemos que as equipes diversas 
possibilitam uma melhor tomada de decisões.

Como grupo de mais de 75 pessoas, 45 mulheres e 30 
homens de 14 países em três continentes diferentes, 
nossa equipe é bastante diversa em termos de gênero, 
idade, etnias, cultura, religião e experiência. 
Reconhecemos que um compromisso genuíno com DII 
deve ir além das estatísticas e requer um processo 
contínuo de reflexão crítica, feedback e aprendizagem. 
Para isso, criamos uma comissão interna de gênero e 

diversidade, responsável pela criação, revisão e 
implementação de protocolos de gênero e diversidade 
dentro da organização. Além disso, nomeamos uma 
pessoa para exercer a função de coordenadora de 
gênero, que garante que essa perspectiva esteja 
presente em cada projeto e parceria que a organização 
lidere no mundo.

Desejamos que DII seja mais que uma diretriz, que seja 
parte integrante de nossa cultura organizacional que 
nutra nossas melhores ideias, estimule a resolução 
criativa de problemas, não deixe ninguém para trás e 
construa responsabilidade.



Queremos
ser carbono
neutro
até 2025.
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Nesta seção do relatório, compartilhamos alguns dos vários 
resultados obtidos juntamente com nossos parceiros e 
coinvestidores durante o ano de 2020. Para facilitar a leitura, 
organizamos os resultados a partir das seguintes áreas:

• Uma governança climática que acelere o ciclo 
de ambição e realização das mudanças 
necessárias para alcançar a sustentabilidade.
• A promoção de modelos democráticos 
inovadores, baseados na ética do Estado Social 
de Direito.
• A emergência de uma economia justa e 
regenerativa que associe seus desafios aos 
desafios da inclusão e da justiça no mundo do 
trabalho.
• As finanças para o bem público promovendo 
conscientização sobre o destino do dinheiro.
• Investimentos em tecnologias profundas para 
transformações disruptivas em áreas críticas do 
desenvolvimento sustentável.
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NOSSOS RESULTADOS 

ARGENTINA: LEI DE 
ORÇAMENTOS MÍNIMOS DE 

ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO ÀS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Institucionalização de mecanismos 
e ferramentas de gestão, 

representando uma mudança 
estrutural na capacidade de 

resposta da Argentina frente às 
ameaças e aos desafios das 

mudanças climáticas.

GLOBAL:
ALIANÇA DE AMBIÇÃO 

CLIMÁTICA
Países, regiões e empresas, 

reunidos e apoiados na ciência, 
iniciam o caminho para se 

tornarem carbono neutro até 
2050; assim, foi lançada a 

campanha
Race to Zero.

GLOBAL: AGENDA GLOBAL DE 
AÇÃO CLIMÁTICA

195 países
contam com suas cidades, 

empresas e cidadãos para atingir 
os objetivos do Acordo de Paris. 

Esta decisão resultou na 
designação de campeões de alto 

nível, apoio à Plataforma de 
Marrakech e o reforço do Portal 

da NAZCA para divulgar as ações.

581.400 
hectares

foram protegidos, por meio de 
uma gestão sustentável da 
floresta nativa da região do 
Grande Chaco (Paraguai, 

Argentina e Bolívia).

Ação de incidência realizada 
para a proteção de 

três mil 
hectares

de floresta nativa no Uruguai.

110.975
de pessoas,

de 349 comunidades, 
melhoraram ou ampliaram seus 
sistemas de água comunitária no 

Brasil. 
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COLÔMBIA: LÍDERES SOCIAIS 
ASSUMEM CARGOS ELETIVOS 

EM BOGOTÁ
O Conselho de Bogotá foi 

renovado, com a eleição de
dez candidatos 
que construíram suas 

candidaturas com base em uma 
visão comum de cidade e uma 

agenda política coletiva. 

ARGENTINA: REALIZAÇÃO DE 
DEBATES PRESIDENCIAIS NA 

ARGENTINA COMO BENS 
PÚBLICOS E PROMOTORES DO 

VOTO INFORMADO
A Argentina conseguiu 

regulamentar e adotar a Lei de 
debates presidenciais, com ampla 

repercussão pública.

Mobilização de 
blended finance,

para apoiar 

650
negócios

de impacto no 
Brasil.

COLÔMBIA: PARTICIPAÇÃO 
CIDADÃ E ESCUTA ATIVA, 

FONTES PARA ATUALIZAR A 
ESTRATÉGIA DE 

COMUNICAÇÕES DA 
COMISSÃO DA VERDADE

A Comissão para o Esclarecimento 
da Verdade, a Convivência e a Não 

Repetição, criada no âmbito do 
Acordo Final para o Término do 
Conflito na Colômbia, atualizou 
sua estratégia de comunicações, 
com a colaboração dos cidadãos, 
ao estabelecer novas narrativas e 

mensagens no processo de 
comunicação e divulgação da 
verdade como bem público. 

NOSSOS RESULTADOS 

12.200
migrantes

em dez países da América Latina 
foram atendidos e receberam 

apoio em projetos de assistência 
devido à emergência da 

COVID-19. 

Ação de incidência para
a aprovação da Renda Básica 

Emergencial,
que beneficia mais de 

40 milhões 
de pessoas

durante a crise provocada pela 
COVID-19 no Brasil. 
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NOSSOS RESULTADOS 

CHILE: INTRODUÇÃO DE 
ENERGIAS RENOVÁVEIS NA 

MATRIZ ENERGÉTICA
A participação das energias 

renováveis não convencionais na 
matriz energética do Chile 

atingiu 20%. 
As projeções mais otimistas, antes 

da iniciativa de cenários 
energéticos, projetavam 5% de 

participação das energias 
renováveis em 2020.

22 Centros
de Economia Remota

foram instalados para promover a 
competitividade, a resiliência e o 
empoderamento de mulheres no 

desenvolvimento de uma 
economia regenerativa das 

florestas, ao facilitar o acesso às 
TIC e gerar novas capacidades nas 
comunidades rurais da Argentina, 

Paraguai e Bolívia. 

14 mil 
recicladores de base,
em 16 países da América Latina, 

receberam apoio direto para 
superar a emergência da 

COVID-19: 60% foram destinados 
à mitigação do impacto 

econômico e 40% ao apoio para a 
reativação segura de seu trabalho.

4.600
empreendimentos 
rurais inclusivos e 

regenerativos 
receberam o apoio do movimento

El Futuro está en el Monte;

70%,
liderados por mulheres.

ARGENTINA: POLÍTICA 
ENERGÉTICA PLANEJADA DE 

LONGO PLAZO
Criação de uma secretaria de 

planejamento energético, 
inspirada na plataforma de 

cenários energéticos; aprovação 
de uma lei de incentivo para as 

energias renováveis e uma lei de 
geração renovável distribuída, 

com o fornecimento de energias 
limpas para 

1,7 milhão 
de residências.
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Na dimensão da economia justa e regenerativa, foram 
identificadas soluções inovadoras para os desafios da 
resiliência urbana em oito países da região, no âmbito 
da Iniciativa Regional de Cidades Resilientes, promovida 
em conjunto com o BID Lab e a Rede de Cidades 
Resilientes, em parceria com a Citi Foundation e com a 
participação da Fundação Holcim. Vinte inovações 
desenvolvem seu modelo de negócio circular de triplo 
impacto, contribuindo para a redução de resíduos 
têxteis, a redução das emissões de carbono associadas 
ao transporte, a substituição dos plásticos tradicionais e 
o desenvolvimento de um plano de produção mais 
limpa, que projeta uma economia no consumo de 
energia elétrica em sete empresas de um parque 
industrial. 

Em 2020, foi lançada a plataforma Latitud R (composta 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento [BID], 
BID Lab, Coca-Cola, PepsiCo, Dow, Nestlé, Rede 
Latino-Americana de Recicladores e Fundación Avina); 
no mesmo ano, foi criada a primeira aceleradora de 
negócios de alcance regional, com foco em 
empreendimentos de economia circular. A aceleradora 
permitirá que a Latitud R invista em empreendimentos 
focados em inovações tecnológicas, para dar uma 
“segunda vida” aos materiais que não têm mercado de 
reciclagem na região. O objetivo é expandir e acelerar 
empresas que estão nos estágios iniciais de 
desenvolvimento, consolidando-as e tornando-as 
replicáveis. Mais informações sobre a Latitude R em 
https://latitudr.org/.

NOSSOS RESULTADOS PARA ALÉM
DOS NÚMEROS

A Rede Nacional de Recicladores do Equador 
(RENAREC) e a Nestlé Equador assinaram o primeiro 
acordo de Responsabilidade Ampliada do Produtor 
(REP), um acordo voluntário entre a empresa e 
recicladores de base da região, por meio do qual a 
Nestlé pagará aos recicladores uma taxa pelo serviço de 
coleta e valorização de resíduos. O REP é o modelo que 
atualmente rege a gestão de resíduos no mundo; 
basicamente, ele estabelece que quem coloca 
embalagens no mercado (ou outros produtos que 
venham a se tornar resíduos após o uso) deve se 
encarregar da sua gestão pós-consumo, modificando o 
modelo anterior, no qual a gestão de resíduos era 
problema pura e exclusivamente do governo. Existem 
esquemas de REP em vigor em vários países do mundo; 
na nossa região, formulações e implementações estão 
avançando em alguns países. Um dos grandes desafios 
enfrentados pelo REP na América Latina é conseguir 
complementar e convergir com as conquistas e 
esforços realizados no âmbito do reconhecimento da 
reciclagem inclusiva e do papel dos recicladores de 
base. Esse acordo responde a esse desafio, em um país 
onde ainda não existe um regulamento REP aprovado, 
tornando-se um caso de altíssima relevância, que abre 
um precedente e do qual se podem extrair importantes 
lições. A Avina acompanhou a conversa entre a 
RENAREC e a empresa desde o início, e continuará 
envolvida no processo.

Na dimensão da inovação democrática, a pandemia 
evidenciou a profunda desigualdade que existe na 

No âmbito da inovação 
democrática, a pandemia evidenciou 
a profunda desigualdade existente 
na América Latina.
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América Latina. Assim, a Fundación Avina, em conjunto 
com a Open Society Foundations (OSF) e o Luminate 
Group, formou a Aliança PULSANTE, que promove a 
ampliação do espaço cívico para que os cidadãos 
possam participar das decisões que afetam a proteção 
de seus direitos e a qualidade dos serviços públicos, 
além de promover a responsabilização do governo. A 
PULSANTE acompanha processos na América Latina e 
no último semestre foram selecionadas cinco iniciativas, 
três de implementação recente no Chile, Peru e 
Guatemala; e dois em estado mais avançado, como no 
Brasil, onde o INESC busca influenciar o debate 
eleitoral, a respeito da sub-representação de mulheres, 
afrodescendentes, indígenas, povos tradicionais de 
origem africana, jovens e lideranças LGBTIQ+. E no 
México, onde se trabalha com organizações feministas, 
em uma campanha de capacitação, mobilização e 
comunicação contra a violência institucional, machista e 
sexual. Mais informações em https://pulsante.org/.

O alcance da Indela abrange toda a América Latina, 
onde durante a pandemia constatou-se um aumento 
de tecnologias de vigilância governamental, violação da 
privacidade e liberdade de expressão, o que nos obriga 
a concentrar esforços no aprimoramento da elaboração 
de políticas de proteção de dados. Como exemplos, 
citaremos a parceria entre a Asociación Aguayo e a 
Fundación Internet Bolívia, que trabalhou para 
influenciar um marco regulatório municipal sobre o 
acesso à internet e a proteção de dados pessoais, com 
uma perspectiva multicultural. Na Argentina, a 
Fundación Via Libre busca promover políticas públicas 

abrangentes e cooperar em questões de segurança da 
informação, para que as normas internacionais de 
direitos humanos sejam cumpridas. Essas ações são 
apoiadas por uma parceria entre a Fundación Avina, a 
Luminate, a Open Society Foundations (OSF) e o 
International Development Research Centre (IDRC), que, 
desde 2019, promove a Iniciativa pelos Direitos Digitais 
na América Latina (Indela). Mais informações em 
https://indela.fund/.

Na Colômbia, a Comissão para o Esclarecimento da 
Verdade, Coexistência e Não Repetição, criada no 
âmbito do Acordo Final para o Término do Conflito e a 
Construção de uma Paz Estável e Duradoura, assinado 
entre o Governo da Colômbia e as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia -FARC-, está sendo 
acompanhada pela Fundación Avina desde 2019. Ao 
longo de 2020, foi estabelecida a missão de dar à 
verdade o valor público necessário, de forma a 
contribuir para a construção da paz, do diálogo e da 
convivência. Por meio do acompanhamento direto dos 
comissários titulares da Comissão de Diálogo e das 
áreas de comunicação e pedagogia, foi possível fazer 
com que a construção da narrativa pública aproximasse 
a importância do esclarecimento da verdade e de não 
repetir eventos de vitimização da compreensão de 
diversos setores da sociedade.



TRÊS PROCESSOS
COLABORATIVOS
DETALHADOS
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Os processos colaborativos estão no centro de tudo o que fazemos; 
em mais de vinte anos de experiência, conseguimos aperfeiçoá-los, 
sistematizá-los e transformá-los em um verdadeiro modelo de 
trabalho.

Na prática, se olharmos com atenção, descobriremos que cada 
processo de mudança contém 12 componentes. Os quatro primeiros 
indicam que estamos diante de uma oportunidade. Os outros cinco 
são simplesmente espaços onde é necessário agregar valor. Os três 
últimos são as condições que devem ser atendidas para entender 
que a mudança alcançada é sistêmica.

Nesse sentido, para que a forma como o nosso modelo atua possa 
ser plenamente compreendida, selecionamos três processos 
colaborativos de 2020 e demos a eles um espaço de destaque em 
nosso relatório, escolhendo um processo colaborativo de alcance 
local, um regional e um global.

Agradecemos a todas e todos que adquiriram o livro 
ColaborAção, que nos enche de orgulho e está à 

disposição para quem busca um guia prático para 
promover ações em prol da sustentabilidade em 

nível local, regional e global.



ACELERANDO
A CORRIDA
PARA EMISSÕES
ZERO
A Race to Zero consolida-se
como a plataforma global

32.

Mudanças climáticas
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DEPOIMENTOS
“Estamos entrando na década decisiva para responder à crise climática. Devemos reduzir as emissões em 50% até 
2030 se quisermos nos manter abaixo do nível de 1,5° Celsius. A Fundación Avina aprendeu com sua experiência que 
a coordenação efetiva entre os atores locais e nacionais com o movimento local de ação climática acelera a ação 
climática no nível local e cria condições para que os países fortaleçam suas capacidades e aumentem sua ambição 
climática”. Ramiro Fernandez, diretor da área de Mudanças Climáticas, Fundación Avina.

Em 2019, foi lançada a Aliança de Ambição Climática e, em 2020, os High Level Champions das Nações Unidas 
criaram a campanha Race to Zero para garantir sua implementação e aumentar os compromissos de empre-
sas, cidades, regiões, setor financeiro e instituições de educação e saúde com o alcance da meta de zero 
emissões líquidas até 2050. As quase 1.400 empresas, 454 cidades, 23 regiões, 74 investidores e 569 universi-
dades que aderiram à campanha representam 12% do PIB global e 600 milhões de pessoas. 
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RELEVÂNCIA
A crise da COVID-19 e suas consequências para a saúde e economia reforçou as ameaças da 
crise climática, que é a maior ameaça à humanidade, e acelerou a necessidade de uma mudança 
de rumo. Nesse contexto, a determinação científica de manter a elevação da temperatura abaixo 
de 1,5° C, promovendo a descarbonização, pelo menos até 2050, instalou-se como padrão 
essencial de compromisso climático. 

INFLEXÃO
Em 2020, a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul assumiram a meta de descarbonização. A 
China também anunciou o compromisso de ser neutra em carbono até 2060, o novo presidente 
dos EUA incluiu esse compromisso em sua campanha e espera-se que se concretize como um 
compromisso do governo em 2021. Esse compromisso político com zero emissões líquidas, de 
nove das dez maiores economias do mundo, bem como a mobilização dos cidadãos e aceleração 
das agendas por parte do setor financeiro, empresas, cidades e regiões, estabelecem as bases 
para uma mudança de rumo para um futuro resiliente e com zero emissões líquidas.

ESCALABILIDADE
O Net Zero se posicionou como o novo padrão de compromisso com o clima e os UN 
Champions estabeleceram a meta de aumentar em dez vezes a participação na campanha global 
Race to Zero, rumo à Cúpula do Clima COP26, a ser realizada em novembro de 2021, em 
Glasgow. A Race to Zero pode ser a plataforma para alcançar a transformação estrutural global 
no âmbito da reconhecida "década decisiva".

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO 
Antes do surgimento da Aliança de Ambição Climática e da campanha Race to Zero, os 
compromissos de zero emissões líquidas até 2050 surgiram de maneira lenta e dispersa. Esses 
processos permitiram reunir os compromissos, promover novos critérios e desenvolver 
metodologias comuns, o que confere legitimidade, credibilidade e rapidez na implementação 
dos compromissos assumidos pelos membros. Os UN Champions desempenharam um papel de 
liderança na promoção do princípio de colaboração radical entre as organizações e, com a 
contribuição técnica da Universidade de Oxford, promoveram o alinhamento e a convergência 
de interesses entre as diferentes iniciativas de carbono neutro.

Por que é uma oportunidade
de transformação?
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CAPITAL SOCIAL
Na campanha, as principais redes e organizações globais que trabalham com governos 
subnacionais e o setor privado participam da agenda de ação climática, promovendo a 
neutralidade de carbono. Estão envolvidos, entre outros, UN Global Compact, We Mean 
Business, Global Covenant of Mayors, Under 2nd Coalition e ICLEI. 

VISÃO UNIFICADORA
A Aliança de Ambição Climática e a campanha Race to Zero contribuíram para posicionar 
“Neutralidade de Carbono (Net Zero)” como o novo padrão essencial de compromisso climático, 
integrando todos os atores da sociedade, sob o mesmo objetivo comum: "Zero emissões 
líquidas até 2050 para manter o limite abaixo de 1,5° Celsius" 

AGENDAS DE AÇÃO COMUM
Dada a abordagem transversal e a abordagem multissetorial representada por seus múltiplos 
parceiros, a campanha ajudou a impulsionar compromissos climáticos mais ambiciosos para 
diferentes setores relevantes para a ação climática. Os compromissos atendem a quatro critérios 
(formular metas, planejar, executar e divulgar), que são promovidos por iniciativas colaborativas 
que mobilizam e apoiam os atores em seu caminho para zero emissões líquidas até 2050, ou 
antes.

INOVAÇÃO
Desde 2014, a Fundación Avina apoia a ação climática de atores não governamentais e o seu 
reconhecimento, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas, como um mecanismo para aumentar a ambição dos governos nacionais e fortalecer 
uma resposta global à crise climática. Em 2020, o impacto da campanha Race to Zero e sua 
contribuição para posicionar o “Net Zero” como o novo padrão para os compromissos 
climáticos e a mudança de posição nos maiores emissores globais mostram que essa inovação 
de abordagem, orquestrada em diversos níveis, promovida pelo Prêmio Nobel de Economia 
Elinor Ostrom, dá frutos.

Que valor um processo
colaborativo agrega?



O compromisso
de zero emissões
líquidas até 2050
dos atores não
governamentais
cresceu mais de quatro
vezes desde o início
da campanha.
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IMPACTO
Com o lançamento da Aliança de Ambição Climática em 2019, ao articular países e diversos 
atores da sociedade, com um objetivo comum alinhado com a ciência, o governo do Chile, com 
o apoio da Fundación Avina, contribuiu de forma significativa para o movimento global de ação 
climática, que, em 2020, com a incorporação do UN Champion do Reino Unido, foi promovido 
através da campanha Race to Zero. Um exemplo de impacto ocorreu no Japão onde o novo 
primeiro-ministro assumiu a neutralidade de carbono graças à campanha anterior das cidades 
com compromissos Net Zero e à ação climática das empresas que criaram as condições necessárias.

Como são criadas as condições 
para a mudança sistêmica?
RESILIÊNCIA  
O reconhecimento de atores não governamentais na ação climática, entre outras funções, busca 
preservar a ação e o compromisso climático independentemente da vontade política dos 
governos federais. A prova disso foi que antes da posse do presidente Trump nos Estados 
Unidos, a coalizão de cidades, empresas, governos, investidores e organizações da sociedade 
civil lançou a campanha We Are Still In, na qual atores não governamentais se engajaram, por 
meio de ações, no alcance da meta de redução de emissões apresentada pelo governo Barack 
Obama, no âmbito do Acordo de Paris. Os atores não governamentais foram os “guardiões” do 
compromisso climático da América nos últimos quatro anos.

STATU QUO
Responder à crise climática, com base nas recomendações científicas, demanda uma 
transformação estrutural na forma como produzimos, distribuímos e consumimos o conjunto de 
bens e serviços em nossa sociedade. Para atingir a meta de zero emissões líquidas até 2050, não 
é suficiente promover melhorias nos sistemas de transporte, geração de energia ou alimentos.
A Race to Zero não apenas construiu um mecanismo de revisão cruzada, mas também uma série 
de campanhas setoriais que buscam eliminar a produção de motores de combustão até 2030, 
produzir alimentos restaurando ecossistemas e sequestrando carbono, e instalar a combustão de 
hidrogênio para transporte marítimo. Essas transformações, que representam uma ruptura para 
cada um dos setores, são baseadas na estratégia dos UN Champions de acelerar a corrida para a 
emissão líquida zero.

CRESCIMENTO
O compromisso dos atores não governamentais com zero emissões líquidas até 2050 mais do 
que quadruplicou desde o início da campanha. Atualmente, quase 1.400 empresas, 454 cidades, 
23 regiões, 74 investidores e 569 universidades aderiram à campanha. Os UN Champions têm o 
compromisso de aumentar sua participação em dez vezes para a COP26 em novembro de 2021. 



LATITUD R:
sociedade civil, cooperação internacional,
catadores e empresas de consumo de massa
renovam - e aumentam - seu compromisso
com o desenvolvimento de um modelo
de economia circular inclusiva para resíduos
pós-consumo na América Latina.

38.

Economia justa e regenerativa
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Os processos colaborativos estão no centro de tudo o que fazemos; 
em mais de vinte anos de experiência, conseguimos aperfeiçoá-los, 
sistematizá-los e transformá-los em um verdadeiro modelo de 
trabalho.

Na prática, se olharmos com atenção, descobriremos que cada 
processo de mudança contém 12 componentes. Os quatro primeiros 
indicam que estamos diante de uma oportunidade. Os outros cinco 
são simplesmente espaços onde é necessário agregar valor. Os três 
últimos são as condições que devem ser atendidas para entender 
que a mudança alcançada é sistêmica.

Nesse sentido, para que a forma como o nosso modelo atua possa 
ser plenamente compreendida, selecionamos três processos 
colaborativos de 2020 e demos a eles um espaço de destaque em 
nosso relatório, escolhendo um processo colaborativo de alcance 
local, um regional e um global.

DEPOIMENTOS
“Na América Latina, dois milhões de pessoas ganham a vida com a reciclagem, geralmente de maneira informal, 
coletando resíduos recicláveis nas ruas, lixões e aterros. Elas prestam um serviço ambiental fundamental para a região, 
contribuindo com pelo menos 50% do material que é reciclado, em esquemas que podem ser mais econômicos do que a 
contratação de empresas formais”. Guillermo Scallan, diretor de operações da Fundación Avina. 

“Nós, que trabalhamos como recicladores no continente, iniciamos um processo de organização, para gerir o 
reconhecimento do trabalho e sua importância ambiental, social e econômica. A principal tarefa da organização é 
conquistar melhores condições de vida e de trabalho; avanços importantes já podem ser observados na dignificação da 
associação. Para isso, a Latitud R é uma plataforma fundamental para avançar”. Silvio Ruiz Grisales, secretário de 
operações, Rede LACRE. Associação Nacional de Catadores da Colômbia.

“No BID Lab, acreditamos que a única forma de fazer a balança pender a favor da sustentabilidade ambiental é através 
da inovação disruptiva, que possibilite um salto de escala em áreas como logística, distribuição e materiais. A Latitud R 
busca aumentar significativamente seu impacto, mobilizando a força do setor empresarial e promovendo o ecossistema 
empreendedor, associado à economia circular na América Latina e no Caribe”. Irene Arias, CEO do BID Lab.

A Latitud R (anteriormente chamada de Iniciativa Regional para Reciclagem Inclusiva (IRR)), renova seu 
compromisso por mais cinco anos, cresce com a entrada de novos parceiros e refina sua estratégia de 
promoção da reciclagem inclusiva, como um caminho para a economia circular em gestão de resíduos 
pós-consumo.

Coinvestidores:
Coca-Cola Foundation, PepsiCo, Dow, Nestlé, BID e BID Lab.



CAPITAL SOCIAL
Um dos principais valores agregados da Latitud R é que ela reúne e facilita a articulação de 
esforços entre os principais atores para enfrentar os desafios da reciclagem inclusiva e da 
economia circular. A associação dos parceiros regionais da plataforma dá conta disso e garante 
uma diversidade de visões nas decisões: empresas (Coca-Cola, Pepsico, Dow e Nestlé), catadores  
(Rede LACRE), cooperação para o desenvolvimento (BID e BID Lab) e a sociedade civil (Fundación 
Avina) participam da governança da plataforma. Além disso, todas as ações são coordenadas 
com os governos (federais e locais) e outros atores locais, para garantir que a visão e os 
interesses de todos os stakeholders sejam refletidos em cada uma das iniciativas.

VISÃO UNIFICADORA
A Latitud R tem uma visão comum de futuro, que organiza os esforços e recursos oferecidos 
pelos parceiros. A Fundación Avina foi fundamental na evolução dessa visão, que migrou de uma 
abordagem de impacto social, no início da plataforma (melhorar a qualidade de vida dos 
catadores), para a visão de mudança sistêmica que a Latitud R possui atualmente, mostrando 
que o trabalho dos catadores de base, organizados e formalizados no âmbito das políticas 
públicas, com sistemas de gestão de resíduos eficientes e inclusivos, e uma indústria que 
demande cada vez mais resíduos para a produção de novos produtos, são uma contribuição 
fundamental para o avanço da transição para uma economia circular inclusiva. 

AGENDAS DE AÇÃO COMUM
Atualmente, a Latitud R é a principal plataforma regional para articular ações, investimentos e 
conhecimento na agenda de reciclagem inclusiva para a economia circular. Criar uma agenda de 
ação comum capaz de estabelecer a estratégia regional nos diferentes contextos locais, 
aproveitando as oportunidades específicas de cada contexto, é um desafio que exige iteração 
permanente entre os âmbitos regionais e nacionais-locais. Para isso, a Latitud R desenvolveu um 
esquema de governança e operação que permite realizar essa interação com grande 
flexibilidade e eficiência, por contar com espaços coletivos (comissões locais) que conhecem os 
contextos locais e propõem linhas de ação; e o espaço regional (comissão investidora) que 
consolida os planos de ação, garantindo o alcance almejado pela plataforma (atualmente com 
atuação em 18 países), um uso estratégico e justo dos recursos, e preza pelo avanço de seus 
objetivos estratégicos. A Fundación Avina, como organização executora da plataforma, tem um 
papel fundamental nesse movimento de ida e vinda entre o regional e o nacional. 

INOVAÇÃO
A IRR era uma aposta bastante inovadora, pois incluiu os supostos beneficiários da plataforma 
(os catadores) como seus parceiros, que participam da governança e da tomada de decisões. 
Essa é uma inovação que desafia a lógica habitual doador-beneficiário, que é comum na 
cooperação para o desenvolvimento. Com a renovação do compromisso pela Latitude R, outras 
inovações se agregam a essa inovação social, buscando acelerar exponencialmente o impacto, 
que avança em um ritmo mais rápido do que as soluções implementadas no mundo. As 
inovações que se propõem para os próximos cinco anos têm duas dimensões fundamentais: 
tecnológica, com o objetivo de derrubar as barreiras que atrasam o crescimento da indústria 
circular e aumentar exponencialmente a valorização dos resíduos pós-consumo; e de modelo de 
intervenção, por meio de instrumentos de investimento com retorno financeiro, para aumentar a 
atratividade de capital (escala) e dar destaque ao modelo de sustentabilidade de longo prazo da 
plataforma. 

IMPACTO
Aumentar a capacidade de impacto que a Fundación Avina ou qualquer outro ator da 
plataforma poderia ter atuando isoladamente é um dos objetivos da criação da plataforma 
desde o início. Seus primeiros dez anos de vida comprovaram que a premissa estava correta, 
demonstrando a força que o espaço coletivo da Latitud R tem para influenciar as decisões dos 
atores públicos e privados e conseguir realizar mudanças nas regras do jogo do governo e do 
mercado. Dez países na região já incluíram os catadores em seus quadros regulatórios GIRS, e 
sete deles adotam os regulamentos REP. Tudo isso com impacto e suporte técnico da Latitud R e 
seus parceiros. Ao renovar o compromisso para os próximos cinco anos, os parceiros reforçaram 
a importância de avançar nessa área, entendendo que a próxima fronteira a ser enfrentada são 
as leis da economia circular, área em que muitos poucos avanços foram feitos na nossa região.

Como são criadas as condições 
para a mudança sistêmica?
RESILIÊNCIA 
Na Fundación Avina, estamos convencidos de que fazemos parte de uma mudança de 
paradigma e nossos parceiros concordam com essa percepção. A reciclagem inclusiva foi 
incluída na gestão de resíduos na região. Um indicador disso é que atores que se esquivavam da 
temática, como atores do mundo da engenharia sanitária (os “durões” da gestão de resíduos), 
agora incluem a reciclagem inclusiva em suas narrativas e agendas. Essa é uma conquista dos 
catadores e das organizações que apoiam essa agenda, mas o risco de retrocesso existe. Ainda 
existem interesses conflitantes e ameaças de diferentes tipos. É essencial superar a nova fronteira, 
“colonizar” a economia circular a partir da reciclagem inclusiva, demonstrar a contribuição da 
reciclagem e dos catadores para essa nova dinâmica e lógica da economia, e destacar, a partir do 
impacto, da sustentabilidade e da escala, a resiliência do processo. Essa é a principal aposta da 
Latitud R para os próximos anos.

STATU QUO
Quando a estratégia de reciclagem inclusiva amadureceu de uma estratégia de impacto social 
para uma estratégia de impacto sistêmico, isso certamente afetou os interesses no statu quo. A 
gestão de resíduos é uma dinâmica público-privada que mobiliza muitos recursos e onde 
existem fortes interesses enraizados dos dois lados. A reciclagem inclusiva, entendida de forma 
integral, implica modificar orçamentos públicos, contratações e concessões, além de outras 
questões que em nossa região são historicamente marcadas pela corrupção e falta de 
transparência. Um exemplo contundente é que o processo de formalização dos catadores na 
Colômbia foi precedido por uma ação judicial, por meio da qual o tribunal constitucional 
suspendeu a concessão do serviço de limpeza em favor de uma empresa privada, vinculada a 
um setor político, e ordenou ao executivo ações em favor da população de catadores e 
catadoras. Não é possível modificar o statu quo a partir de uma estratégia de impacto se não 
houver impacto nas políticas públicas e nas instituições do governo.

CRESCIMENTO
A Latitud R é uma plataforma regional que atualmente atua em 18 países da América Latina, e 
busca ampliar permanentemente seu alcance territorial, como no caso da América Central e do 
Caribe, que são consideradas regiões prioritárias para a próxima etapa e onde ainda não temos a 
massa crítica de parceiros, ações e impacto que existem na América do Sul. Em termos de escala 
de impacto, duas variáveis são a principal forma de medir os resultados gerados pela plataforma: 
as toneladas de material coletado/recuperado, com base no trabalho dos catadores apoiados 
pela Latitud R, e o número de catadores formalizados no âmbito dos sistemas GIRS. Embora os 
resultados sejam expressivos nas duas variáveis, nos próximos cinco anos pretendemos dobrar 
os resultados alcançados nos últimos dez, à medida que começamos a apresentar a aceleração 
exponencial que buscamos. 
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Por que é uma oportunidade
de transformação?

RELEVÂNCIA
O problema da má gestão de resíduos e do descarte de plásticos nos oceanos ocupa um lugar 
de destaque na agenda global de sustentabilidade; a economia circular consolida-se como 
principal forma para enfrentar esses problemas. Um claro indicador disso é o fato de que o eixo 
transversal da COP25 sobre mudanças climáticas foi a economia circular. Por meio da estratégia 
de reciclagem inclusiva, refletida na visão e missão da Latitud R, a Avina e seus parceiros têm o 
desejo de enfrentar esses desafios globais, com uma promessa de valor que permita avançar em 
mais um grande desafio que os países do sul global enfrentam, como as desigualdades sociais, 
que nesta região ainda são as maiores do mundo. 

INFLEXÃO
Após quase 20 anos trabalhando na agenda de reciclagem inclusiva - os últimos dez no âmbito 
da Iniciativa Regional de Reciclagem Inclusiva - e avançando no reconhecimento dos recicladores 
de base como prestadores de serviços públicos ambientais, nós da Avina e nossos parceiros da 
plataforma estamos convencidos de que há condições para dar um salto de qualidade e escala de 
impacto e para abordar a economia circular de uma forma mais abrangente a partir da 
reciclagem inclusiva. Isso implica fazer ajustes na estratégia de impacto e no modelo de 
intervenção, que se refletem na promessa de valor da Latitude R para os próximos cinco anos.

ESCALABILIDADE
Ao combinar a abordagem de dois problemas globais, como os plásticos nos oceanos e a 
desigualdade e exclusão social, o potencial de escala é enorme. Um dos objetivos da transição da 
IRR para a Latitude R é posicionar a plataforma como um ator de alta relevância e grande alcance 
global, que administra na América Latina modelos replicáveis no mundo, além de participar da 
discussão global sobre essas temáticas.  O refinamento da estratégia, ao incorporar a perspectiva 
de demanda da indústria de reciclagem no impacto da plataforma, busca posicionar a Latitud R 
em um campo de atuação mais amplo do que o da reciclagem inclusiva, que é o da economia 
circular; isso amplia seu alcance e potencial de escala e de atração de coinvestidores e outros 
aliados. 

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO
A colaboração entre atores tão diferentes, como uma empresa global de consumo de massa e 
um movimento de recicladores de base, apresenta inúmeros desafios: culturais, de propósito, de 
timing e outros. O papel da Fundación Avina nessa agenda historicamente tem sido, e continuará 
sendo, o de preencher essas lacunas e buscar pontos de convergência para que catadores, 
empresas, cooperação internacional e governos tenham uma agenda comum baseada em uma 
visão unificadora. A Latitud R molda esse trabalho com base em uma arquitetura que permite 
que esse conjunto diversificado de atores — com interesses que podem ser conflitantes— 
articulem ações, investimentos e conhecimento, a partir de uma estratégia regional, mas com 
atenção às particularidades dos contextos de cada país.
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CAPITAL SOCIAL
Um dos principais valores agregados da Latitud R é que ela reúne e facilita a articulação de 
esforços entre os principais atores para enfrentar os desafios da reciclagem inclusiva e da 
economia circular. A associação dos parceiros regionais da plataforma dá conta disso e garante 
uma diversidade de visões nas decisões: empresas (Coca-Cola, Pepsico, Dow e Nestlé), catadores  
(Rede LACRE), cooperação para o desenvolvimento (BID e BID Lab) e a sociedade civil (Fundación 
Avina) participam da governança da plataforma. Além disso, todas as ações são coordenadas 
com os governos (federais e locais) e outros atores locais, para garantir que a visão e os 
interesses de todos os stakeholders sejam refletidos em cada uma das iniciativas.

VISÃO UNIFICADORA
A Latitud R tem uma visão comum de futuro, que organiza os esforços e recursos oferecidos 
pelos parceiros. A Fundación Avina foi fundamental na evolução dessa visão, que migrou de uma 
abordagem de impacto social, no início da plataforma (melhorar a qualidade de vida dos 
catadores), para a visão de mudança sistêmica que a Latitud R possui atualmente, mostrando 
que o trabalho dos catadores de base, organizados e formalizados no âmbito das políticas 
públicas, com sistemas de gestão de resíduos eficientes e inclusivos, e uma indústria que 
demande cada vez mais resíduos para a produção de novos produtos, são uma contribuição 
fundamental para o avanço da transição para uma economia circular inclusiva. 

AGENDAS DE AÇÃO COMUM
Atualmente, a Latitud R é a principal plataforma regional para articular ações, investimentos e 
conhecimento na agenda de reciclagem inclusiva para a economia circular. Criar uma agenda de 
ação comum capaz de estabelecer a estratégia regional nos diferentes contextos locais, 
aproveitando as oportunidades específicas de cada contexto, é um desafio que exige iteração 
permanente entre os âmbitos regionais e nacionais-locais. Para isso, a Latitud R desenvolveu um 
esquema de governança e operação que permite realizar essa interação com grande 
flexibilidade e eficiência, por contar com espaços coletivos (comissões locais) que conhecem os 
contextos locais e propõem linhas de ação; e o espaço regional (comissão investidora) que 
consolida os planos de ação, garantindo o alcance almejado pela plataforma (atualmente com 
atuação em 18 países), um uso estratégico e justo dos recursos, e preza pelo avanço de seus 
objetivos estratégicos. A Fundación Avina, como organização executora da plataforma, tem um 
papel fundamental nesse movimento de ida e vinda entre o regional e o nacional. 

Que valor um processo
colaborativo agrega?

INOVAÇÃO
A IRR era uma aposta bastante inovadora, pois incluiu os supostos beneficiários da plataforma 
(os catadores) como seus parceiros, que participam da governança e da tomada de decisões. 
Essa é uma inovação que desafia a lógica habitual doador-beneficiário, que é comum na 
cooperação para o desenvolvimento. Com a renovação do compromisso pela Latitude R, outras 
inovações se agregam a essa inovação social, buscando acelerar exponencialmente o impacto, 
que avança em um ritmo mais rápido do que as soluções implementadas no mundo. As 
inovações que se propõem para os próximos cinco anos têm duas dimensões fundamentais: 
tecnológica, com o objetivo de derrubar as barreiras que atrasam o crescimento da indústria 
circular e aumentar exponencialmente a valorização dos resíduos pós-consumo; e de modelo de 
intervenção, por meio de instrumentos de investimento com retorno financeiro, para aumentar a 
atratividade de capital (escala) e dar destaque ao modelo de sustentabilidade de longo prazo da 
plataforma. 

IMPACTO
Aumentar a capacidade de impacto que a Fundación Avina ou qualquer outro ator da 
plataforma poderia ter atuando isoladamente é um dos objetivos da criação da plataforma 
desde o início. Seus primeiros dez anos de vida comprovaram que a premissa estava correta, 
demonstrando a força que o espaço coletivo da Latitud R tem para influenciar as decisões dos 
atores públicos e privados e conseguir realizar mudanças nas regras do jogo do governo e do 
mercado. Dez países na região já incluíram os catadores em seus quadros regulatórios GIRS, e 
sete deles adotam os regulamentos REP. Tudo isso com impacto e suporte técnico da Latitud R e 
seus parceiros. Ao renovar o compromisso para os próximos cinco anos, os parceiros reforçaram 
a importância de avançar nessa área, entendendo que a próxima fronteira a ser enfrentada são 
as leis da economia circular, área em que muitos poucos avanços foram feitos na nossa região.

Como são criadas as condições 
para a mudança sistêmica?
RESILIÊNCIA 
Na Fundación Avina, estamos convencidos de que fazemos parte de uma mudança de 
paradigma e nossos parceiros concordam com essa percepção. A reciclagem inclusiva foi 
incluída na gestão de resíduos na região. Um indicador disso é que atores que se esquivavam da 
temática, como atores do mundo da engenharia sanitária (os “durões” da gestão de resíduos), 
agora incluem a reciclagem inclusiva em suas narrativas e agendas. Essa é uma conquista dos 
catadores e das organizações que apoiam essa agenda, mas o risco de retrocesso existe. Ainda 
existem interesses conflitantes e ameaças de diferentes tipos. É essencial superar a nova fronteira, 
“colonizar” a economia circular a partir da reciclagem inclusiva, demonstrar a contribuição da 
reciclagem e dos catadores para essa nova dinâmica e lógica da economia, e destacar, a partir do 
impacto, da sustentabilidade e da escala, a resiliência do processo. Essa é a principal aposta da 
Latitud R para os próximos anos.

STATU QUO
Quando a estratégia de reciclagem inclusiva amadureceu de uma estratégia de impacto social 
para uma estratégia de impacto sistêmico, isso certamente afetou os interesses no statu quo. A 
gestão de resíduos é uma dinâmica público-privada que mobiliza muitos recursos e onde 
existem fortes interesses enraizados dos dois lados. A reciclagem inclusiva, entendida de forma 
integral, implica modificar orçamentos públicos, contratações e concessões, além de outras 
questões que em nossa região são historicamente marcadas pela corrupção e falta de 
transparência. Um exemplo contundente é que o processo de formalização dos catadores na 
Colômbia foi precedido por uma ação judicial, por meio da qual o tribunal constitucional 
suspendeu a concessão do serviço de limpeza em favor de uma empresa privada, vinculada a 
um setor político, e ordenou ao executivo ações em favor da população de catadores e 
catadoras. Não é possível modificar o statu quo a partir de uma estratégia de impacto se não 
houver impacto nas políticas públicas e nas instituições do governo.

CRESCIMENTO
A Latitud R é uma plataforma regional que atualmente atua em 18 países da América Latina, e 
busca ampliar permanentemente seu alcance territorial, como no caso da América Central e do 
Caribe, que são consideradas regiões prioritárias para a próxima etapa e onde ainda não temos a 
massa crítica de parceiros, ações e impacto que existem na América do Sul. Em termos de escala 
de impacto, duas variáveis são a principal forma de medir os resultados gerados pela plataforma: 
as toneladas de material coletado/recuperado, com base no trabalho dos catadores apoiados 
pela Latitud R, e o número de catadores formalizados no âmbito dos sistemas GIRS. Embora os 
resultados sejam expressivos nas duas variáveis, nos próximos cinco anos pretendemos dobrar 
os resultados alcançados nos últimos dez, à medida que começamos a apresentar a aceleração 
exponencial que buscamos. 

RELEVÂNCIA
O problema da má gestão de resíduos e do descarte de plásticos nos oceanos ocupa um lugar 
de destaque na agenda global de sustentabilidade; a economia circular consolida-se como 
principal forma para enfrentar esses problemas. Um claro indicador disso é o fato de que o eixo 
transversal da COP25 sobre mudanças climáticas foi a economia circular. Por meio da estratégia 
de reciclagem inclusiva, refletida na visão e missão da Latitud R, a Avina e seus parceiros têm o 
desejo de enfrentar esses desafios globais, com uma promessa de valor que permita avançar em 
mais um grande desafio que os países do sul global enfrentam, como as desigualdades sociais, 
que nesta região ainda são as maiores do mundo. 

INFLEXÃO
Após quase 20 anos trabalhando na agenda de reciclagem inclusiva - os últimos dez no âmbito 
da Iniciativa Regional de Reciclagem Inclusiva - e avançando no reconhecimento dos recicladores 
de base como prestadores de serviços públicos ambientais, nós da Avina e nossos parceiros da 
plataforma estamos convencidos de que há condições para dar um salto de qualidade e escala de 
impacto e para abordar a economia circular de uma forma mais abrangente a partir da 
reciclagem inclusiva. Isso implica fazer ajustes na estratégia de impacto e no modelo de 
intervenção, que se refletem na promessa de valor da Latitude R para os próximos cinco anos.

ESCALABILIDADE
Ao combinar a abordagem de dois problemas globais, como os plásticos nos oceanos e a 
desigualdade e exclusão social, o potencial de escala é enorme. Um dos objetivos da transição da 
IRR para a Latitude R é posicionar a plataforma como um ator de alta relevância e grande alcance 
global, que administra na América Latina modelos replicáveis no mundo, além de participar da 
discussão global sobre essas temáticas.  O refinamento da estratégia, ao incorporar a perspectiva 
de demanda da indústria de reciclagem no impacto da plataforma, busca posicionar a Latitud R 
em um campo de atuação mais amplo do que o da reciclagem inclusiva, que é o da economia 
circular; isso amplia seu alcance e potencial de escala e de atração de coinvestidores e outros 
aliados. 

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO
A colaboração entre atores tão diferentes, como uma empresa global de consumo de massa e 
um movimento de recicladores de base, apresenta inúmeros desafios: culturais, de propósito, de 
timing e outros. O papel da Fundación Avina nessa agenda historicamente tem sido, e continuará 
sendo, o de preencher essas lacunas e buscar pontos de convergência para que catadores, 
empresas, cooperação internacional e governos tenham uma agenda comum baseada em uma 
visão unificadora. A Latitud R molda esse trabalho com base em uma arquitetura que permite 
que esse conjunto diversificado de atores — com interesses que podem ser conflitantes— 
articulem ações, investimentos e conhecimento, a partir de uma estratégia regional, mas com 
atenção às particularidades dos contextos de cada país.



CAPITAL SOCIAL
Um dos principais valores agregados da Latitud R é que ela reúne e facilita a articulação de 
esforços entre os principais atores para enfrentar os desafios da reciclagem inclusiva e da 
economia circular. A associação dos parceiros regionais da plataforma dá conta disso e garante 
uma diversidade de visões nas decisões: empresas (Coca-Cola, Pepsico, Dow e Nestlé), catadores  
(Rede LACRE), cooperação para o desenvolvimento (BID e BID Lab) e a sociedade civil (Fundación 
Avina) participam da governança da plataforma. Além disso, todas as ações são coordenadas 
com os governos (federais e locais) e outros atores locais, para garantir que a visão e os 
interesses de todos os stakeholders sejam refletidos em cada uma das iniciativas.

VISÃO UNIFICADORA
A Latitud R tem uma visão comum de futuro, que organiza os esforços e recursos oferecidos 
pelos parceiros. A Fundación Avina foi fundamental na evolução dessa visão, que migrou de uma 
abordagem de impacto social, no início da plataforma (melhorar a qualidade de vida dos 
catadores), para a visão de mudança sistêmica que a Latitud R possui atualmente, mostrando 
que o trabalho dos catadores de base, organizados e formalizados no âmbito das políticas 
públicas, com sistemas de gestão de resíduos eficientes e inclusivos, e uma indústria que 
demande cada vez mais resíduos para a produção de novos produtos, são uma contribuição 
fundamental para o avanço da transição para uma economia circular inclusiva. 

AGENDAS DE AÇÃO COMUM
Atualmente, a Latitud R é a principal plataforma regional para articular ações, investimentos e 
conhecimento na agenda de reciclagem inclusiva para a economia circular. Criar uma agenda de 
ação comum capaz de estabelecer a estratégia regional nos diferentes contextos locais, 
aproveitando as oportunidades específicas de cada contexto, é um desafio que exige iteração 
permanente entre os âmbitos regionais e nacionais-locais. Para isso, a Latitud R desenvolveu um 
esquema de governança e operação que permite realizar essa interação com grande 
flexibilidade e eficiência, por contar com espaços coletivos (comissões locais) que conhecem os 
contextos locais e propõem linhas de ação; e o espaço regional (comissão investidora) que 
consolida os planos de ação, garantindo o alcance almejado pela plataforma (atualmente com 
atuação em 18 países), um uso estratégico e justo dos recursos, e preza pelo avanço de seus 
objetivos estratégicos. A Fundación Avina, como organização executora da plataforma, tem um 
papel fundamental nesse movimento de ida e vinda entre o regional e o nacional. 

INOVAÇÃO
A IRR era uma aposta bastante inovadora, pois incluiu os supostos beneficiários da plataforma 
(os catadores) como seus parceiros, que participam da governança e da tomada de decisões. 
Essa é uma inovação que desafia a lógica habitual doador-beneficiário, que é comum na 
cooperação para o desenvolvimento. Com a renovação do compromisso pela Latitude R, outras 
inovações se agregam a essa inovação social, buscando acelerar exponencialmente o impacto, 
que avança em um ritmo mais rápido do que as soluções implementadas no mundo. As 
inovações que se propõem para os próximos cinco anos têm duas dimensões fundamentais: 
tecnológica, com o objetivo de derrubar as barreiras que atrasam o crescimento da indústria 
circular e aumentar exponencialmente a valorização dos resíduos pós-consumo; e de modelo de 
intervenção, por meio de instrumentos de investimento com retorno financeiro, para aumentar a 
atratividade de capital (escala) e dar destaque ao modelo de sustentabilidade de longo prazo da 
plataforma. 

IMPACTO
Aumentar a capacidade de impacto que a Fundación Avina ou qualquer outro ator da 
plataforma poderia ter atuando isoladamente é um dos objetivos da criação da plataforma 
desde o início. Seus primeiros dez anos de vida comprovaram que a premissa estava correta, 
demonstrando a força que o espaço coletivo da Latitud R tem para influenciar as decisões dos 
atores públicos e privados e conseguir realizar mudanças nas regras do jogo do governo e do 
mercado. Dez países na região já incluíram os catadores em seus quadros regulatórios GIRS, e 
sete deles adotam os regulamentos REP. Tudo isso com impacto e suporte técnico da Latitud R e 
seus parceiros. Ao renovar o compromisso para os próximos cinco anos, os parceiros reforçaram 
a importância de avançar nessa área, entendendo que a próxima fronteira a ser enfrentada são 
as leis da economia circular, área em que muitos poucos avanços foram feitos na nossa região.

Como são criadas as condições 
para a mudança sistêmica?
RESILIÊNCIA 
Na Fundación Avina, estamos convencidos de que fazemos parte de uma mudança de 
paradigma e nossos parceiros concordam com essa percepção. A reciclagem inclusiva foi 
incluída na gestão de resíduos na região. Um indicador disso é que atores que se esquivavam da 
temática, como atores do mundo da engenharia sanitária (os “durões” da gestão de resíduos), 
agora incluem a reciclagem inclusiva em suas narrativas e agendas. Essa é uma conquista dos 
catadores e das organizações que apoiam essa agenda, mas o risco de retrocesso existe. Ainda 
existem interesses conflitantes e ameaças de diferentes tipos. É essencial superar a nova fronteira, 
“colonizar” a economia circular a partir da reciclagem inclusiva, demonstrar a contribuição da 
reciclagem e dos catadores para essa nova dinâmica e lógica da economia, e destacar, a partir do 
impacto, da sustentabilidade e da escala, a resiliência do processo. Essa é a principal aposta da 
Latitud R para os próximos anos.

STATU QUO
Quando a estratégia de reciclagem inclusiva amadureceu de uma estratégia de impacto social 
para uma estratégia de impacto sistêmico, isso certamente afetou os interesses no statu quo. A 
gestão de resíduos é uma dinâmica público-privada que mobiliza muitos recursos e onde 
existem fortes interesses enraizados dos dois lados. A reciclagem inclusiva, entendida de forma 
integral, implica modificar orçamentos públicos, contratações e concessões, além de outras 
questões que em nossa região são historicamente marcadas pela corrupção e falta de 
transparência. Um exemplo contundente é que o processo de formalização dos catadores na 
Colômbia foi precedido por uma ação judicial, por meio da qual o tribunal constitucional 
suspendeu a concessão do serviço de limpeza em favor de uma empresa privada, vinculada a 
um setor político, e ordenou ao executivo ações em favor da população de catadores e 
catadoras. Não é possível modificar o statu quo a partir de uma estratégia de impacto se não 
houver impacto nas políticas públicas e nas instituições do governo.

CRESCIMENTO
A Latitud R é uma plataforma regional que atualmente atua em 18 países da América Latina, e 
busca ampliar permanentemente seu alcance territorial, como no caso da América Central e do 
Caribe, que são consideradas regiões prioritárias para a próxima etapa e onde ainda não temos a 
massa crítica de parceiros, ações e impacto que existem na América do Sul. Em termos de escala 
de impacto, duas variáveis são a principal forma de medir os resultados gerados pela plataforma: 
as toneladas de material coletado/recuperado, com base no trabalho dos catadores apoiados 
pela Latitud R, e o número de catadores formalizados no âmbito dos sistemas GIRS. Embora os 
resultados sejam expressivos nas duas variáveis, nos próximos cinco anos pretendemos dobrar 
os resultados alcançados nos últimos dez, à medida que começamos a apresentar a aceleração 
exponencial que buscamos. 

A Latitud R é uma
plataforma regional
que atualmente
realiza ações em
18 países da
América Latina.

RELEVÂNCIA
O problema da má gestão de resíduos e do descarte de plásticos nos oceanos ocupa um lugar 
de destaque na agenda global de sustentabilidade; a economia circular consolida-se como 
principal forma para enfrentar esses problemas. Um claro indicador disso é o fato de que o eixo 
transversal da COP25 sobre mudanças climáticas foi a economia circular. Por meio da estratégia 
de reciclagem inclusiva, refletida na visão e missão da Latitud R, a Avina e seus parceiros têm o 
desejo de enfrentar esses desafios globais, com uma promessa de valor que permita avançar em 
mais um grande desafio que os países do sul global enfrentam, como as desigualdades sociais, 
que nesta região ainda são as maiores do mundo. 

INFLEXÃO
Após quase 20 anos trabalhando na agenda de reciclagem inclusiva - os últimos dez no âmbito 
da Iniciativa Regional de Reciclagem Inclusiva - e avançando no reconhecimento dos recicladores 
de base como prestadores de serviços públicos ambientais, nós da Avina e nossos parceiros da 
plataforma estamos convencidos de que há condições para dar um salto de qualidade e escala de 
impacto e para abordar a economia circular de uma forma mais abrangente a partir da 
reciclagem inclusiva. Isso implica fazer ajustes na estratégia de impacto e no modelo de 
intervenção, que se refletem na promessa de valor da Latitude R para os próximos cinco anos.

ESCALABILIDADE
Ao combinar a abordagem de dois problemas globais, como os plásticos nos oceanos e a 
desigualdade e exclusão social, o potencial de escala é enorme. Um dos objetivos da transição da 
IRR para a Latitude R é posicionar a plataforma como um ator de alta relevância e grande alcance 
global, que administra na América Latina modelos replicáveis no mundo, além de participar da 
discussão global sobre essas temáticas.  O refinamento da estratégia, ao incorporar a perspectiva 
de demanda da indústria de reciclagem no impacto da plataforma, busca posicionar a Latitud R 
em um campo de atuação mais amplo do que o da reciclagem inclusiva, que é o da economia 
circular; isso amplia seu alcance e potencial de escala e de atração de coinvestidores e outros 
aliados. 

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO
A colaboração entre atores tão diferentes, como uma empresa global de consumo de massa e 
um movimento de recicladores de base, apresenta inúmeros desafios: culturais, de propósito, de 
timing e outros. O papel da Fundación Avina nessa agenda historicamente tem sido, e continuará 
sendo, o de preencher essas lacunas e buscar pontos de convergência para que catadores, 
empresas, cooperação internacional e governos tenham uma agenda comum baseada em uma 
visão unificadora. A Latitud R molda esse trabalho com base em uma arquitetura que permite 
que esse conjunto diversificado de atores — com interesses que podem ser conflitantes— 
articulem ações, investimentos e conhecimento, a partir de uma estratégia regional, mas com 
atenção às particularidades dos contextos de cada país.
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CAPITAL SOCIAL
Um dos principais valores agregados da Latitud R é que ela reúne e facilita a articulação de 
esforços entre os principais atores para enfrentar os desafios da reciclagem inclusiva e da 
economia circular. A associação dos parceiros regionais da plataforma dá conta disso e garante 
uma diversidade de visões nas decisões: empresas (Coca-Cola, Pepsico, Dow e Nestlé), catadores  
(Rede LACRE), cooperação para o desenvolvimento (BID e BID Lab) e a sociedade civil (Fundación 
Avina) participam da governança da plataforma. Além disso, todas as ações são coordenadas 
com os governos (federais e locais) e outros atores locais, para garantir que a visão e os 
interesses de todos os stakeholders sejam refletidos em cada uma das iniciativas.

VISÃO UNIFICADORA
A Latitud R tem uma visão comum de futuro, que organiza os esforços e recursos oferecidos 
pelos parceiros. A Fundación Avina foi fundamental na evolução dessa visão, que migrou de uma 
abordagem de impacto social, no início da plataforma (melhorar a qualidade de vida dos 
catadores), para a visão de mudança sistêmica que a Latitud R possui atualmente, mostrando 
que o trabalho dos catadores de base, organizados e formalizados no âmbito das políticas 
públicas, com sistemas de gestão de resíduos eficientes e inclusivos, e uma indústria que 
demande cada vez mais resíduos para a produção de novos produtos, são uma contribuição 
fundamental para o avanço da transição para uma economia circular inclusiva. 

AGENDAS DE AÇÃO COMUM
Atualmente, a Latitud R é a principal plataforma regional para articular ações, investimentos e 
conhecimento na agenda de reciclagem inclusiva para a economia circular. Criar uma agenda de 
ação comum capaz de estabelecer a estratégia regional nos diferentes contextos locais, 
aproveitando as oportunidades específicas de cada contexto, é um desafio que exige iteração 
permanente entre os âmbitos regionais e nacionais-locais. Para isso, a Latitud R desenvolveu um 
esquema de governança e operação que permite realizar essa interação com grande 
flexibilidade e eficiência, por contar com espaços coletivos (comissões locais) que conhecem os 
contextos locais e propõem linhas de ação; e o espaço regional (comissão investidora) que 
consolida os planos de ação, garantindo o alcance almejado pela plataforma (atualmente com 
atuação em 18 países), um uso estratégico e justo dos recursos, e preza pelo avanço de seus 
objetivos estratégicos. A Fundación Avina, como organização executora da plataforma, tem um 
papel fundamental nesse movimento de ida e vinda entre o regional e o nacional. 

INOVAÇÃO
A IRR era uma aposta bastante inovadora, pois incluiu os supostos beneficiários da plataforma 
(os catadores) como seus parceiros, que participam da governança e da tomada de decisões. 
Essa é uma inovação que desafia a lógica habitual doador-beneficiário, que é comum na 
cooperação para o desenvolvimento. Com a renovação do compromisso pela Latitude R, outras 
inovações se agregam a essa inovação social, buscando acelerar exponencialmente o impacto, 
que avança em um ritmo mais rápido do que as soluções implementadas no mundo. As 
inovações que se propõem para os próximos cinco anos têm duas dimensões fundamentais: 
tecnológica, com o objetivo de derrubar as barreiras que atrasam o crescimento da indústria 
circular e aumentar exponencialmente a valorização dos resíduos pós-consumo; e de modelo de 
intervenção, por meio de instrumentos de investimento com retorno financeiro, para aumentar a 
atratividade de capital (escala) e dar destaque ao modelo de sustentabilidade de longo prazo da 
plataforma. 

IMPACTO
Aumentar a capacidade de impacto que a Fundación Avina ou qualquer outro ator da 
plataforma poderia ter atuando isoladamente é um dos objetivos da criação da plataforma 
desde o início. Seus primeiros dez anos de vida comprovaram que a premissa estava correta, 
demonstrando a força que o espaço coletivo da Latitud R tem para influenciar as decisões dos 
atores públicos e privados e conseguir realizar mudanças nas regras do jogo do governo e do 
mercado. Dez países na região já incluíram os catadores em seus quadros regulatórios GIRS, e 
sete deles adotam os regulamentos REP. Tudo isso com impacto e suporte técnico da Latitud R e 
seus parceiros. Ao renovar o compromisso para os próximos cinco anos, os parceiros reforçaram 
a importância de avançar nessa área, entendendo que a próxima fronteira a ser enfrentada são 
as leis da economia circular, área em que muitos poucos avanços foram feitos na nossa região.

Como são criadas as condições 
para a mudança sistêmica?
RESILIÊNCIA 
Na Fundación Avina, estamos convencidos de que fazemos parte de uma mudança de 
paradigma e nossos parceiros concordam com essa percepção. A reciclagem inclusiva foi 
incluída na gestão de resíduos na região. Um indicador disso é que atores que se esquivavam da 
temática, como atores do mundo da engenharia sanitária (os “durões” da gestão de resíduos), 
agora incluem a reciclagem inclusiva em suas narrativas e agendas. Essa é uma conquista dos 
catadores e das organizações que apoiam essa agenda, mas o risco de retrocesso existe. Ainda 
existem interesses conflitantes e ameaças de diferentes tipos. É essencial superar a nova fronteira, 
“colonizar” a economia circular a partir da reciclagem inclusiva, demonstrar a contribuição da 
reciclagem e dos catadores para essa nova dinâmica e lógica da economia, e destacar, a partir do 
impacto, da sustentabilidade e da escala, a resiliência do processo. Essa é a principal aposta da 
Latitud R para os próximos anos.

STATU QUO
Quando a estratégia de reciclagem inclusiva amadureceu de uma estratégia de impacto social 
para uma estratégia de impacto sistêmico, isso certamente afetou os interesses no statu quo. A 
gestão de resíduos é uma dinâmica público-privada que mobiliza muitos recursos e onde 
existem fortes interesses enraizados dos dois lados. A reciclagem inclusiva, entendida de forma 
integral, implica modificar orçamentos públicos, contratações e concessões, além de outras 
questões que em nossa região são historicamente marcadas pela corrupção e falta de 
transparência. Um exemplo contundente é que o processo de formalização dos catadores na 
Colômbia foi precedido por uma ação judicial, por meio da qual o tribunal constitucional 
suspendeu a concessão do serviço de limpeza em favor de uma empresa privada, vinculada a 
um setor político, e ordenou ao executivo ações em favor da população de catadores e 
catadoras. Não é possível modificar o statu quo a partir de uma estratégia de impacto se não 
houver impacto nas políticas públicas e nas instituições do governo.

CRESCIMENTO
A Latitud R é uma plataforma regional que atualmente atua em 18 países da América Latina, e 
busca ampliar permanentemente seu alcance territorial, como no caso da América Central e do 
Caribe, que são consideradas regiões prioritárias para a próxima etapa e onde ainda não temos a 
massa crítica de parceiros, ações e impacto que existem na América do Sul. Em termos de escala 
de impacto, duas variáveis são a principal forma de medir os resultados gerados pela plataforma: 
as toneladas de material coletado/recuperado, com base no trabalho dos catadores apoiados 
pela Latitud R, e o número de catadores formalizados no âmbito dos sistemas GIRS. Embora os 
resultados sejam expressivos nas duas variáveis, nos próximos cinco anos pretendemos dobrar 
os resultados alcançados nos últimos dez, à medida que começamos a apresentar a aceleração 
exponencial que buscamos. 

RELEVÂNCIA
O problema da má gestão de resíduos e do descarte de plásticos nos oceanos ocupa um lugar 
de destaque na agenda global de sustentabilidade; a economia circular consolida-se como 
principal forma para enfrentar esses problemas. Um claro indicador disso é o fato de que o eixo 
transversal da COP25 sobre mudanças climáticas foi a economia circular. Por meio da estratégia 
de reciclagem inclusiva, refletida na visão e missão da Latitud R, a Avina e seus parceiros têm o 
desejo de enfrentar esses desafios globais, com uma promessa de valor que permita avançar em 
mais um grande desafio que os países do sul global enfrentam, como as desigualdades sociais, 
que nesta região ainda são as maiores do mundo. 

INFLEXÃO
Após quase 20 anos trabalhando na agenda de reciclagem inclusiva - os últimos dez no âmbito 
da Iniciativa Regional de Reciclagem Inclusiva - e avançando no reconhecimento dos recicladores 
de base como prestadores de serviços públicos ambientais, nós da Avina e nossos parceiros da 
plataforma estamos convencidos de que há condições para dar um salto de qualidade e escala de 
impacto e para abordar a economia circular de uma forma mais abrangente a partir da 
reciclagem inclusiva. Isso implica fazer ajustes na estratégia de impacto e no modelo de 
intervenção, que se refletem na promessa de valor da Latitude R para os próximos cinco anos.

ESCALABILIDADE
Ao combinar a abordagem de dois problemas globais, como os plásticos nos oceanos e a 
desigualdade e exclusão social, o potencial de escala é enorme. Um dos objetivos da transição da 
IRR para a Latitude R é posicionar a plataforma como um ator de alta relevância e grande alcance 
global, que administra na América Latina modelos replicáveis no mundo, além de participar da 
discussão global sobre essas temáticas.  O refinamento da estratégia, ao incorporar a perspectiva 
de demanda da indústria de reciclagem no impacto da plataforma, busca posicionar a Latitud R 
em um campo de atuação mais amplo do que o da reciclagem inclusiva, que é o da economia 
circular; isso amplia seu alcance e potencial de escala e de atração de coinvestidores e outros 
aliados. 

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO
A colaboração entre atores tão diferentes, como uma empresa global de consumo de massa e 
um movimento de recicladores de base, apresenta inúmeros desafios: culturais, de propósito, de 
timing e outros. O papel da Fundación Avina nessa agenda historicamente tem sido, e continuará 
sendo, o de preencher essas lacunas e buscar pontos de convergência para que catadores, 
empresas, cooperação internacional e governos tenham uma agenda comum baseada em uma 
visão unificadora. A Latitud R molda esse trabalho com base em uma arquitetura que permite 
que esse conjunto diversificado de atores — com interesses que podem ser conflitantes— 
articulem ações, investimentos e conhecimento, a partir de uma estratégia regional, mas com 
atenção às particularidades dos contextos de cada país.
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CAPITAL SOCIAL
Um dos principais valores agregados da Latitud R é que ela reúne e facilita a articulação de 
esforços entre os principais atores para enfrentar os desafios da reciclagem inclusiva e da 
economia circular. A associação dos parceiros regionais da plataforma dá conta disso e garante 
uma diversidade de visões nas decisões: empresas (Coca-Cola, Pepsico, Dow e Nestlé), catadores  
(Rede LACRE), cooperação para o desenvolvimento (BID e BID Lab) e a sociedade civil (Fundación 
Avina) participam da governança da plataforma. Além disso, todas as ações são coordenadas 
com os governos (federais e locais) e outros atores locais, para garantir que a visão e os 
interesses de todos os stakeholders sejam refletidos em cada uma das iniciativas.

VISÃO UNIFICADORA
A Latitud R tem uma visão comum de futuro, que organiza os esforços e recursos oferecidos 
pelos parceiros. A Fundación Avina foi fundamental na evolução dessa visão, que migrou de uma 
abordagem de impacto social, no início da plataforma (melhorar a qualidade de vida dos 
catadores), para a visão de mudança sistêmica que a Latitud R possui atualmente, mostrando 
que o trabalho dos catadores de base, organizados e formalizados no âmbito das políticas 
públicas, com sistemas de gestão de resíduos eficientes e inclusivos, e uma indústria que 
demande cada vez mais resíduos para a produção de novos produtos, são uma contribuição 
fundamental para o avanço da transição para uma economia circular inclusiva. 

AGENDAS DE AÇÃO COMUM
Atualmente, a Latitud R é a principal plataforma regional para articular ações, investimentos e 
conhecimento na agenda de reciclagem inclusiva para a economia circular. Criar uma agenda de 
ação comum capaz de estabelecer a estratégia regional nos diferentes contextos locais, 
aproveitando as oportunidades específicas de cada contexto, é um desafio que exige iteração 
permanente entre os âmbitos regionais e nacionais-locais. Para isso, a Latitud R desenvolveu um 
esquema de governança e operação que permite realizar essa interação com grande 
flexibilidade e eficiência, por contar com espaços coletivos (comissões locais) que conhecem os 
contextos locais e propõem linhas de ação; e o espaço regional (comissão investidora) que 
consolida os planos de ação, garantindo o alcance almejado pela plataforma (atualmente com 
atuação em 18 países), um uso estratégico e justo dos recursos, e preza pelo avanço de seus 
objetivos estratégicos. A Fundación Avina, como organização executora da plataforma, tem um 
papel fundamental nesse movimento de ida e vinda entre o regional e o nacional. 

INOVAÇÃO
A IRR era uma aposta bastante inovadora, pois incluiu os supostos beneficiários da plataforma 
(os catadores) como seus parceiros, que participam da governança e da tomada de decisões. 
Essa é uma inovação que desafia a lógica habitual doador-beneficiário, que é comum na 
cooperação para o desenvolvimento. Com a renovação do compromisso pela Latitude R, outras 
inovações se agregam a essa inovação social, buscando acelerar exponencialmente o impacto, 
que avança em um ritmo mais rápido do que as soluções implementadas no mundo. As 
inovações que se propõem para os próximos cinco anos têm duas dimensões fundamentais: 
tecnológica, com o objetivo de derrubar as barreiras que atrasam o crescimento da indústria 
circular e aumentar exponencialmente a valorização dos resíduos pós-consumo; e de modelo de 
intervenção, por meio de instrumentos de investimento com retorno financeiro, para aumentar a 
atratividade de capital (escala) e dar destaque ao modelo de sustentabilidade de longo prazo da 
plataforma. 

IMPACTO
Aumentar a capacidade de impacto que a Fundación Avina ou qualquer outro ator da 
plataforma poderia ter atuando isoladamente é um dos objetivos da criação da plataforma 
desde o início. Seus primeiros dez anos de vida comprovaram que a premissa estava correta, 
demonstrando a força que o espaço coletivo da Latitud R tem para influenciar as decisões dos 
atores públicos e privados e conseguir realizar mudanças nas regras do jogo do governo e do 
mercado. Dez países na região já incluíram os catadores em seus quadros regulatórios GIRS, e 
sete deles adotam os regulamentos REP. Tudo isso com impacto e suporte técnico da Latitud R e 
seus parceiros. Ao renovar o compromisso para os próximos cinco anos, os parceiros reforçaram 
a importância de avançar nessa área, entendendo que a próxima fronteira a ser enfrentada são 
as leis da economia circular, área em que muitos poucos avanços foram feitos na nossa região.

Como são criadas as condições 
para a mudança sistêmica?
RESILIÊNCIA 
Na Fundación Avina, estamos convencidos de que fazemos parte de uma mudança de 
paradigma e nossos parceiros concordam com essa percepção. A reciclagem inclusiva foi 
incluída na gestão de resíduos na região. Um indicador disso é que atores que se esquivavam da 
temática, como atores do mundo da engenharia sanitária (os “durões” da gestão de resíduos), 
agora incluem a reciclagem inclusiva em suas narrativas e agendas. Essa é uma conquista dos 
catadores e das organizações que apoiam essa agenda, mas o risco de retrocesso existe. Ainda 
existem interesses conflitantes e ameaças de diferentes tipos. É essencial superar a nova fronteira, 
“colonizar” a economia circular a partir da reciclagem inclusiva, demonstrar a contribuição da 
reciclagem e dos catadores para essa nova dinâmica e lógica da economia, e destacar, a partir do 
impacto, da sustentabilidade e da escala, a resiliência do processo. Essa é a principal aposta da 
Latitud R para os próximos anos.

STATU QUO
Quando a estratégia de reciclagem inclusiva amadureceu de uma estratégia de impacto social 
para uma estratégia de impacto sistêmico, isso certamente afetou os interesses no statu quo. A 
gestão de resíduos é uma dinâmica público-privada que mobiliza muitos recursos e onde 
existem fortes interesses enraizados dos dois lados. A reciclagem inclusiva, entendida de forma 
integral, implica modificar orçamentos públicos, contratações e concessões, além de outras 
questões que em nossa região são historicamente marcadas pela corrupção e falta de 
transparência. Um exemplo contundente é que o processo de formalização dos catadores na 
Colômbia foi precedido por uma ação judicial, por meio da qual o tribunal constitucional 
suspendeu a concessão do serviço de limpeza em favor de uma empresa privada, vinculada a 
um setor político, e ordenou ao executivo ações em favor da população de catadores e 
catadoras. Não é possível modificar o statu quo a partir de uma estratégia de impacto se não 
houver impacto nas políticas públicas e nas instituições do governo.

CRESCIMENTO
A Latitud R é uma plataforma regional que atualmente atua em 18 países da América Latina, e 
busca ampliar permanentemente seu alcance territorial, como no caso da América Central e do 
Caribe, que são consideradas regiões prioritárias para a próxima etapa e onde ainda não temos a 
massa crítica de parceiros, ações e impacto que existem na América do Sul. Em termos de escala 
de impacto, duas variáveis são a principal forma de medir os resultados gerados pela plataforma: 
as toneladas de material coletado/recuperado, com base no trabalho dos catadores apoiados 
pela Latitud R, e o número de catadores formalizados no âmbito dos sistemas GIRS. Embora os 
resultados sejam expressivos nas duas variáveis, nos próximos cinco anos pretendemos dobrar 
os resultados alcançados nos últimos dez, à medida que começamos a apresentar a aceleração 
exponencial que buscamos. 

RELEVÂNCIA
O problema da má gestão de resíduos e do descarte de plásticos nos oceanos ocupa um lugar 
de destaque na agenda global de sustentabilidade; a economia circular consolida-se como 
principal forma para enfrentar esses problemas. Um claro indicador disso é o fato de que o eixo 
transversal da COP25 sobre mudanças climáticas foi a economia circular. Por meio da estratégia 
de reciclagem inclusiva, refletida na visão e missão da Latitud R, a Avina e seus parceiros têm o 
desejo de enfrentar esses desafios globais, com uma promessa de valor que permita avançar em 
mais um grande desafio que os países do sul global enfrentam, como as desigualdades sociais, 
que nesta região ainda são as maiores do mundo. 

INFLEXÃO
Após quase 20 anos trabalhando na agenda de reciclagem inclusiva - os últimos dez no âmbito 
da Iniciativa Regional de Reciclagem Inclusiva - e avançando no reconhecimento dos recicladores 
de base como prestadores de serviços públicos ambientais, nós da Avina e nossos parceiros da 
plataforma estamos convencidos de que há condições para dar um salto de qualidade e escala de 
impacto e para abordar a economia circular de uma forma mais abrangente a partir da 
reciclagem inclusiva. Isso implica fazer ajustes na estratégia de impacto e no modelo de 
intervenção, que se refletem na promessa de valor da Latitude R para os próximos cinco anos.

ESCALABILIDADE
Ao combinar a abordagem de dois problemas globais, como os plásticos nos oceanos e a 
desigualdade e exclusão social, o potencial de escala é enorme. Um dos objetivos da transição da 
IRR para a Latitude R é posicionar a plataforma como um ator de alta relevância e grande alcance 
global, que administra na América Latina modelos replicáveis no mundo, além de participar da 
discussão global sobre essas temáticas.  O refinamento da estratégia, ao incorporar a perspectiva 
de demanda da indústria de reciclagem no impacto da plataforma, busca posicionar a Latitud R 
em um campo de atuação mais amplo do que o da reciclagem inclusiva, que é o da economia 
circular; isso amplia seu alcance e potencial de escala e de atração de coinvestidores e outros 
aliados. 

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO
A colaboração entre atores tão diferentes, como uma empresa global de consumo de massa e 
um movimento de recicladores de base, apresenta inúmeros desafios: culturais, de propósito, de 
timing e outros. O papel da Fundación Avina nessa agenda historicamente tem sido, e continuará 
sendo, o de preencher essas lacunas e buscar pontos de convergência para que catadores, 
empresas, cooperação internacional e governos tenham uma agenda comum baseada em uma 
visão unificadora. A Latitud R molda esse trabalho com base em uma arquitetura que permite 
que esse conjunto diversificado de atores — com interesses que podem ser conflitantes— 
articulem ações, investimentos e conhecimento, a partir de uma estratégia regional, mas com 
atenção às particularidades dos contextos de cada país.
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DEPOIMENTOS
 
“Queremos instituições que tenham a nossa cara! É o grito dos jovens”. Bernardo Toro, Diretor Programático, 
Fundación Avina.

“O DemoLab é uma ferramenta que permite aproximar os cidadãos dos espaços de decisão e dos vereadores que 
procuram criar agendas coletivas. Além disso, é um espaço de consolidação da democracia, onde podemos identificar e 
dar visibilidade às vozes excluídas do exercício político na nossa cidade”. Ximena Torres, Gerente Programática, 
Fundación Avina

“Fortalecer as capacidades dos atores políticos é uma das áreas de trabalho do NIMD na Colômbia. As instituições 
políticas, como a Câmara Municipal de Bogotá, são fundamentais para a democracia do nosso país, já que perante o 
Executivo representam os interesses e as necessidades dos cidadãos. A participação do NIMD no DemoLab visa ao 
desenvolvimento de metodologias inovadoras para o exercício da representação e incentivo da colaboração entre atores 
cívicos e políticos; ou seja, entre cidadãos e vereadores”. Daniel Botello Alhippio, Responsável pelos Programas para 
a Colômbia, Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)

“Na Fundação Corona, apostamos no Laboratório de Inovação Pública, DemoLab, para estreitar a relação da Câmara 
Municipal com os cidadãos, melhorar as relações de confiança e contribuir para um melhor trabalho da Câmara, no 
sentido de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Bogotá.” Mónica Villegas, Gerente de Projetos, Fundação 
Corona.

A Câmara Municipal de Bogotá, um órgão político-administrativo composto por pessoas eleitas pelo povo, a 
mais alta autoridade política da cidade e a segunda autoridade administrativa mais importante na capital 
depois da Prefeitura, lançou o DemoLab, o primeiro laboratório de inovação política dentro de uma 
instituição eleita popularmente na Colômbia, para promover a elaboração de políticas públicas com 
participação direta dos cidadãos.

Coinvestidores:
Fundação Corona, Instituto Holandês para Democracia Multipartidária (NIMD), Diseño Público, Ideemos, Friedrich 
Ebert Stiftung (FESCOL), Extituto de Política Abierta e Câmara Municipal de Bogotá. 
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RELEVÂNCIA
Os resultados da pesquisa de percepção dos cidadãos em Bogotá, realizada em 2019 pela 
Bogotá Cómo Vamos, destacam que a Câmara Municipal de Bogotá é vista por 65% dos 
cidadãos como a instituição que menos trabalha para melhorar sua qualidade de vida. Em 
cenários de emergência de saúde global, é essencial desenvolver estratégias, metodologias e 
ferramentas para fortalecer a confiança entre os cidadãos e as autoridades. Abertura, participação 
e inovação tornam-se os marcadores de novas rotas de trabalho colaborativo.

INFLEXÃO
A falta de confiança dos cidadãos nas instituições foi agravada no contexto da pandemia, que 
criou as condições para ativar o DemoLab e práticas de inovação, como a participação virtual dos 
cidadãos e o programa "Câmara em casa", ao criar o ponto de inflexão para lançar novas formas 
de participação direta.

ESCALABILIDADE
Os laboratórios de inovação que surgiram na América Latina estabeleceram marcos importantes nos 
processos de participação cidadã e transparência do governo. O DemoLab tem a possibilidade de ser 
replicado na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional da Colômbia, promovendo o interesse 
de formar um laboratório de inovação, com aprendizados e lições aprendidas.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO
O acompanhamento das novas lideranças, desde 2018, através do processo Ocupar la Política 
Bogotá, aliado a um empenho na transformação da cultura democrática, permitiu que 55% dos 
membros da Câmara Municipal fossem reeleitos nas eleições de 2019. Daí surgiu um novo órgão 
com representantes mais jovens, com maior participação feminina e maior inclusão de agendas 
alternativas nos partidos e elites tradicionais, o que proporcionou uma oportunidade única para 
a consolidação do DemoLab.

Por que é uma oportunidade
de transformação?
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CAPITAL SOCIAL
Um processo colaborativo de múltiplos atores (Fundación Avina, Fundação Corona, Instituto 
Holandês para Democracia Multipartidária, Diseño Público, Ideemos e Friedrich Ebert Stiftung 
[FESCOL], no âmbito da secretaria técnica do Extituto de Política Abierta) gerou as condições 
necessárias para a consolidação e legitimidade do DemoLab,  obtendo apoio institucional para 
gerar impacto político e a sua instalação nas estruturas das instituições públicas. 

VISÃO UNIFICADORA
A visão do DemoLab é “contribuir para a consolidação de uma Câmara Municipal de Bogotá 
aberta, baseada em princípios e práticas de transparência, participação e colaboração, e 
inovadora, usando tecnologia cívica, desenvolvendo soluções com foco na cidadania e gerando 
alta capacidade de adaptação no órgão público”.

AGENDAS DE AÇÃO COMUM
Uma das apostas mais estratégicas do Demolab foi a criação de uma caixa de ferramentas para 
transversalização da abordagem de gênero, buscando garantir os direitos das mulheres, 
preenchendo as lacunas de desigualdade e eliminando todas as formas de violência e discrimi-
nação sofrida por mulheres e meninas. Outra ferramenta focou no desenvolvimento da plata-
forma tecnológica (https://participa.demolab.com.co) de participação e impacto, onde é possível 
votar e priorizar propostas, bem como apoiar causas de interesse dos cidadãos, de forma a se 
tornar um mecanismo inovador de acesso e participação da sociedade civil nos órgãos públicos 
de tomada de decisão.

INOVAÇÃO
O DemoLab, durante o período de isolamento social devido à COVID-19, lançou a ferramenta 
“Câmara em casa”, que permitiu aos vereadores o contato com os cidadãos para pedir opiniões 
e sugestões para o Plano Distrital de Desenvolvimento, com o qual se abriu uma porta para 
inovar na forma de dialogar, ouvir, transformar narrativas e construir conjuntamente. 

Que valor um processo
colaborativo agrega?



A Iniciativa Concejo
a la Casa abriu as
portas da inovação
na forma de dialogar,
escutar, transformar
narrativas e realizar de
maneira conjunta. 
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IMPACTO
A decisão da Câmara Municipal de Bogotá de financiar a criação de um laboratório de inovação 
com orçamento público é um exemplo claro de impacto nas políticas públicas e na priorização 
orçamentária. A atribuição da rubrica orçamental foi decidida a partir de um processo aberto e 
transparente.  

Como são criadas as condições 
para a mudança sistêmica?
RESILIÊNCIA 
O primeiro passo para garantir a irreversibilidade de um espaço como o DemoLab é a sua 
institucionalização. Nesse sentido, ele foi incorporado ao Plano de Ação Quadrienal 2020-2023 e 
possui dotação orçamentária e espaço físico na sede operacional da Câmara. A iniciativa 
DemoLab fornece à Câmara Municipal e aos cidadãos ferramentas, metodologias e processos 
analógicos e digitais para enfrentar os desafios impostos pela situação, ao pensar para além dela. 

STATU QUO
Um laboratório de inovação, na prática política e pública, em um órgão eleito pelo povo, como a 
Câmara Municipal de Bogotá, implica uma transformação da relação que os cidadãos 
mantinham com ela tradicionalmente. Ter a possibilidade de gerar conversas diretas, humanas, 
atentas e de plena escuta entre os vereadores e vereadoras e os cidadãos é uma grande 
mudança na cultura democrática e muito importante em uma situação de pandemia. Esse 
laboratório tem sido disruptivo no espaço deliberativo da Câmara, sendo apoiado por uma 
bancada técnica, composta por atores privados e organizações sociais que contribuem com 
ações e recursos para suprir a necessidade de estreitar a relação entre os cidadãos e o governo.

CRESCIMENTO
O ano terminou com conversas exploratórias com membros da Câmara dos Deputados do 
Congresso Nacional da Colômbia, interessados em conhecer a experiência para levá-la ao nível 
nacional. A caixa de ferramentas pode ser aplicada em qualquer cidade do país.
 



A AVINA
FRENTE
À PANDEMIA
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Pouco depois de tomar conhecimento dos 
primeiros casos de contágio de COVID-19 nos 
países onde atua, a Fundación Avina lançou uma 
série de ações para cuidar de seus colaboradores e 
parceiros. Foi definido um plano de ação regional e 
global, voltado para as pessoas mais vulneráveis e 
suas comunidades, para reduzir os efeitos das 
medidas universais adotadas nas regiões mais 
desiguais do mundo. O que seriam quarentenas 
para as classes mais ricas se transformaria em 
aglomerações para os setores mais pobres.

Fundación Avina na
América Latina
Desde o início, a voz dos mais vulneráveis foi ouvida. 
Foram feitas distinções sobre as possíveis abordagens 
das questões apresentadas. Uma série de mailings 
digitais periódicos InnContext 
(https://www.avina.net/category/inncontext/) e artigos 
que abordam as várias agendas foram produzidos e 
publicados, além da realização de conferências com 
expoentes latino-americanos.

Junto com esses parceiros, concordamos em chegar às 
pessoas mais vulneráveis e suas comunidades, com o 
que elas realmente precisam, definindo prioridades 
juntamente com elas e fortalecendo as redes 
comunitárias, como principal canal de apoio, 
distribuição e acesso.  No Chile, criamos a Canasta Local 
[Cesta Local], para que as pessoas mais vulneráveis 
fossem assistidas de acordo com as necessidades 
definidas pelas comunidades organizadas e pelo 
fortalecimento da rede de comércios e empresários 
locais. 

Para as pessoas migrantes, nosso trabalho tem se 
concentrado na geração de novas oportunidades de 
emprego, recursos financeiros, segurança alimentar e 
moradia. Contribuímos para melhorar o acesso à água 
potável e higiene de mais de 500 mil pessoas. No 
Equador, participamos da campanha "Dar una mano 
sin dar la mano" [“Dar uma mão sem dar as mãos”], 
com a distribuição de kits de alimentos para catadores. 
Na Bolívia, contribuímos para o acesso de 7 mil 
indígenas aos benefícios sociais do governo. 
Juntamente com os catadores urbanos de base e 

parceiros da Latitud R, executamos um plano de 
emergência que beneficiou, com auxílio alimentar e 
financeiro, mais de 14 mil catadores em 16 países. No 
Peru e no Equador, os governos definiram protocolos 
para a retomada da operação dos sistemas de coleta 
de resíduos diferenciada com base no guia elaborado 
pela Latitud R.

A Iniciativa Haiti realizou uma visita de campo ao país, 
na qual foram feitos contatos com 16 organizações, 
entre agências da ONU, cooperação internacional, 
governo federal e organizações comunitárias. Deu-se 
seguimento à coordenação com o DINEPA e o BID, 
com o objetivo de estruturar um esquema de 
colaboração para a execução de um projeto de gestão 
de águas comunitárias entre a Fundación Avina e seus 
parceiros, em prol das comunidades rurais haitianas, 
relembrando as experiências de sucesso no nordeste 
do Brasil. Em dezembro, foi firmado convênio com o 
DINEPA para avançar no âmbito institucional visando 
concretizar essa iniciativa. 

Tínhamos a convicção de que era também um 
momento crucial para sustentar e difundir as sementes 
do futuro que desejamos. No Brasil, juntamente com a 
Trê - Investindo com Causa, com o objetivo de manter 
viva a semente de uma nova economia, criamos o 
Covida-20, um fundo de crédito para empresas de 
impacto, comprometidas com a manutenção do 
emprego e da renda. Com o mesmo espírito de 
sustentar as sementes da mudança, criamos no Chile, 
juntamente com outras organizações do país, um 
fundo de desenvolvimento rural e outro para a 
reativação de organizações e empresas de impacto. Ao 
lado de organizações e governos locais, apoiamos 21 
iniciativas de recuperação econômica inclusiva e circular 
em nove cidades da América Latina.

Fundación Avina no mundo
Em nível global, a Fundação Avina decidiu contribuir 
para um novo normal, justo, democrático e 
regenerativo no sul global. A crise causada pela 
COVID-19 e o agravamento da recessão econômica 
exacerbou a necessidade de abordar com urgência a 
desigualdade estrutural e a crise climática.
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A Fundación Avina 
associou-se à COVID 
Response Alliance for Social 
Entrepreneurs em uma 
parceria para mobilizar 
apoios e gerar 
conscientização sobre o 
papel crucial dos 
empreendedores sociais na 
crise e na construção de um 
futuro mais resiliente e justo.
Como resultado de seus vínculos de confiança de longo 
prazo com vários parceiros, a Fundación Avina 
participou da cocriação do grupo Funders Organized 
for Rights in the Global Economy (FORGE), um espaço 
dinâmico de colaboração de doadores filantrópicos 
para aprender, alinhar e criar estratégias de 
financiamento para uma economia global mais justa 
que funcione para todas as pessoas e para o planeta, 
moldada e responsável perante os movimentos 
liderados por trabalhadores e comunidades. O FORGE 
reúne organizações filantrópicas que atuam em 
diversas áreas, inclusive responsabilidade corporativa, 
justiça climática, direitos das mulheres e dos 
trabalhadores.

Assim, em julho, juntamente com a Ford Foundation, 
Humanity United, Laudes Foundation, Omidyar 
Network, Open Society Foundations, SAGE Fund, True 
Costs Initiative, Wellspring Philanthropic Fund e Wallace 
Global Fund, o Response and Vision Fund (RVF) foi 
lançado. Esse fundo tem o objetivo de apoiar 
organizações que buscam criar poder coletivo, 
principalmente aquelas voltadas para as pessoas mais 
afetadas pelas consequências econômicas da 
COVID-19, para que sejam priorizadas por 
investimentos em resgate e recuperação econômica 
realizados por instituições públicas e privadas. Além 
disso, buscamos promover a prestação de contas dos 
atores financeiros e corporativos e moldar as iniciativas 
transnacionais de resgate, recuperação e incentivo 
criadas pelos governos e instituições multilaterais para 

priorizar a justiça econômica, climática e de gênero, 
estabelecendo as bases para uma mudança sistêmica 
em prol dos direitos e da igualdade na economia 
mundial. 

A Fundación Avina administrou, com um critério 
altamente flexível, as duas rodadas de financiamento 
do RVF. Desta forma, o apoio foi direcionado a 15 
iniciativas que tratam da urgência, mas também da 
situação específica de oportunidade de mudança 
sistêmica, através de diferentes estratégias de apoio aos 
trabalhadores em condições de vulnerabilidade, bem 
como às comunidades que estão na linha da frente e 
que sofrem mais com a crise econômica. São iniciativas 
realizadas por redes, organizações, movimentos, 
sindicatos e outras instituições lideradas ou a serviço 
dos grupos mais afetados no sul global (América Latina, 
Sudeste Asiático, Oriente Médio e norte da África). 
Além disso, as organizações internacionais que 
influenciam os atores globais recebem apoio para 
garantir uma abordagem justa nos pacotes de resgate 
e recuperação econômica. Para mais informações 
acesse: 
https://forgefunders.org/response-and-vision-fund/.
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A Fundación Avina, em parceria com o BID Lab, a 
Rede de Cidades Resilientes e a Citi Foundation, 
fornece apoio técnico e financeiro a 250 mulheres 
empresárias, para garantir a reativação econômica no 
contexto da COVID-19. As soluções contribuem para a 
empregabilidade e capacitação com oportunidades de 
trabalho para mulheres em situação de vulnerabilidade 
(vítimas de violência de gênero em Córdoba, mulheres 
privadas de liberdade em Assunção e catadoras 
urbanas em Bogotá), por meio do uso de tecnologias 

(empresárias em Salvador e Buenos Aires), segurança 
alimentar (mulheres agricultoras em Oaxaca e 
Assunção), recuperação de espaços públicos seguros 
(mulheres construtoras em Lima), ativação de empresas 
(empresárias e catadoras urbanas em Quito) e 
consolidação de modelos de negócios que contribuem 
para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e 
da mobilidade humana (Montevidéu e Santiago do 
Chile). 

250 mulheres empreendedoras na 
América Latina promovem soluções 
inovadoras para a reativação 
econômica
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A Fundación Avina, em parceria com o Banco 
Interamericano (BID), por meio da Iniciativa “Nanum, 
Mujeres Conectadas” [Nanum, Mulheres Conectadas”], 
conseguiu pôr fim à exclusão digital de 40 
comunidades rurais isoladas do Grande Chaco 
Americano (Argentina, Bolívia e Paraguai). A inclusão 

digital fortaleceu as cadeias de valor (artesanato, 
alfarroba e pecuária) e 2 mil famílias terão a 
oportunidade de acessar a internet e fortalecer sua 
resiliência climática com sistemas de alerta precoce da 
floresta do Chaco, a segunda maior da América. 

40 comunidades lideradas por 
mulheres do Grande Chaco Americano 
rompem a barreira da exclusão digital  
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A Fundación Avina, em parceria com a Ambev e a 
Coca-Cola, por meio da iniciativa AMA e Água + 
Acesso, juntamente com comunidades rurais, 
promoveu soluções inovadoras para garantir o acesso à 

água potável para as comunidades rurais com estresse 
hídrico, beneficiando diretamente 973 ribeirinhos 
habitantes da Amazônia brasileira e 4.788 quilombolas 
no semiárido. 

Comunidades ribeirinhas da Amazônia 
e quilombolas do semiárido brasileiro 
garantem acesso à água potável para 
suas populações
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A Fundación Avina, em parceria com a Fundación 
Gonzalo Río Arronte e a Fundação Kellogg, por meio 
da iniciativa “Fortalecimento da gestão comunitária de 
água e saneamento no México”, juntamente com 
promotores socioambientais das comunidades 
indígenas de Oaxaca, Veracruz, Chiapas e Campeche, 

avançou no posicionamento das mulheres no centro da 
tomada de decisões nas comissões ou conselhos 
comunitários de água, para garantir uma controladoria 
comunitária para a gestão abrangente e sustentável da 
água.

Promotores socioambientais no 
México exercem liderança comunitária 
para garantir o acesso à água
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A Fundación Avina, em parceria com a Luminate e a 
Open Society Foundations (OSF), e com o apoio da 
Fundação Ford e do Centro Internacional de 
Pesquisas para o Desenvolvimento (IDRC), por meio 
da iniciativa Indela, apoiou o Coletivo Luchadoras para 

promover políticas públicas visando garantir a 
reparação dos danos às vítimas de violência digital e 
implementar acordos de cooperação com instituições 
públicas, para aumentar a conscientização sobre a 
violência digital a partir de uma perspectiva feminista.

Mulheres vítimas de violência digital 
no México conseguem acesso à 
reparação de danos
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A Fundación Avina, em parceria com a Luminate e a 
Open Society Foundations (OSF), com o apoio da 
Fundação Ford e do Centro Internacional de 
Pesquisas para o Desenvolvimento (IDRC), por meio 
da iniciativa Indela, apoiou a Hiperderecho no Peru na 
identificação de todas as vias de acesso à Justiça na 
legislação peruana em casos de assédio, assédio sexual, 
chantagem sexual e divulgação de imagens íntimas 
sem consentimento. Isso permite que as vítimas 

ampliem sua visão sobre as estratégias jurídicas a 
serem utilizadas nesses casos, tanto em termos de 
proteção quanto de sanção. Além disso, foi criada uma 
estratégia para monitorar casos, para entender as 
diferentes perspectivas e experiências de quem tenta 
denunciar violência online no país e identificar 
obstáculos encontrados nas tentativas de registro de 
denúncias de violência de gênero online.

Mulheres criam vias de acesso
à Justiça para casos de violência digital 
no Peru
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A Fundación Avina, em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), BID Lab, 
Coca-Cola, PepsiCo, Dow, Nestlé e a Rede 
Latino-Americana de Recicladores, por meio da 
plataforma Latitud R, acompanhou o desenvolvimento 
de uma investigação jornalística (realizada com bolsas 

concedidas no final de 2019) que contribuiu para dar 
visibilidade à primeira política pública com perspectiva 
de gênero da cidade de Buenos Aires, que regulamenta 
o trabalho das promotoras ambientais, dando 
visibilidade ao seu trabalho em mídias digitais e redes 
sociais.

Promotoras ambientais dão visibilidade 
à política pública com perspectiva de 
gênero que regulamenta o trabalho das 
recicladoras
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O contexto da crise mostrou claramente que os 
problemas globais afetam o sul global de forma 
diferente, devido às assimetrias estruturais de poder e 
de acesso a recursos. A pandemia agrava as 
desigualdades e deficiências nos sistemas de saúde 
pública; ao mesmo tempo, revela o impacto econômico 
desproporcional nas comunidades mais vulneráveis. As 
novas vozes emergentes questionam a gestão da crise 
global, a falta de sistemas de governança internacional 
e como se configura o “novo normal”. A visão 
dominante sobre como administrar uma crise - fazer o 
mesmo sistema funcionar novamente por meio de 
operações de resgate - com base nos mecanismos de 
recuperação do pós-guerra ou da recente crise 
financeira de 2008, entra em conflito com o 
movimento, visivelmente posicionado a partir do sul 
global, que tenta moldar um novo contrato social. 
Reconstruir ou mudar, ao que parece, será a questão.
 
O cenário de crise global traz um horizonte de 
possibilidades de transformação e o sul global pode ser 
uma identidade e uma voz para seu posicionamento, 
como foi o conceito de “Terceiro Mundo” para a crise 
da dívida externa na década de 80. Um sul global, 
entendido não apenas em termos de abrangência 
geográfica, mas também de suas potencialidades 
políticas, geopolíticas, epistemológicas e simbólicas, 
para a ação e construção de novas narrativas. 
 
Nesse contexto, a Fundación Avina reafirma sua 
determinação em promover processos colaborativos a 
partir do sul global, criando as condições para uma 
governança global policêntrica, que avance na direção 
de um novo normal justo, democrático e regenerativo, 
com base no reconhecimento da diversidade, 
recuperação de outras vozes, saberes e práticas 
historicamente invisíveis, bem como na reivindicação 
do valor do local, como parte do sistema global e a 
partir de uma abordagem sulista que ofereça uma 
alternativa viável à tradicional visão norte-sul, que ainda 
domina as medidas de resposta a emergências e 
políticas de desenvolvimento no nível global.

África e mais
A Avina para além da América Latina



O cenário da crise global
apresenta um horizonte
de possibilidades de
transformação e o
sul global pode ser
identidade e voz para
seu posicionamento.
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A Fundación Avina assumiu o compromisso de atuar no 
Haiti, a partir da identificação de vários desafios e 
potencialidades. Embora o Haiti tenha uma história 
única, sua excepcionalidade é relativa, pois apresenta 
desafios semelhantes aos de outros países de nossa 
região e nos quais a Fundación Avina tem um longo 
histórico de intervenções em prol do desenvolvimento 
sustentável. Por essas potencialidades, e por uma visão 
esperançosa sobre o futuro do Haiti, a Avina busca 
promover uma nova narrativa sobre seu 
desenvolvimento, transcendendo o paternalismo e 
destacando as qualidades de criatividade, paixão e 
resiliência que permitem ao povo haitiano conduzir 
seus próprios processos. Nesse sentido, trabalhar no 
Haiti, em colaboração com outras organizações 
internacionais e com a liderança das comunidades 
locais, constitui um “imperativo ético”, nas palavras de 
Gabriel Baracatt, diretor executivo da fundação.
 
Para fortalecer seu compromisso com o Haiti, e 
compreendendo que inovação e colaboração são 
fundamentais para enfrentar os desafios do país, a 
Fundación Avina, em 2019, firmou parceria com a 
World-Transforming Technologies (WTT) para avançar 
no que é chamado de Iniciativa Haiti.

No contexto de turbulência institucional que se 
intensificou, a partir de 2019, e permaneceu ao longo 
de 2020, a Iniciativa Haiti realizou uma visita de campo 
ao país em março de 2020. Nessa ocasião, entrou em 
contato com 16 organizações, inclusive agências da 
ONU, cooperação internacional, governo federal e 
organizações comunitárias. Conheceu o trabalho dos 
parceiros que acompanham essas primeiras ações da 
Fundación Avina no país, como o Church World Service, 
na província Noroeste, e visitou o trabalho da CESAL, na 
fronteira sudeste do país. 

Além disso, a coordenação com o DINEPA e o BID teve 
continuidade, com o objetivo de estruturar um modelo 
de colaboração entre a Fundación Avina e seus 
parceiros para a implementação de um projeto de 
gestão de águas comunitárias para beneficiar as 

Consolidar iniciativas no Haiti

comunidades rurais haitianas, tendo como referências 
experiências bem-sucedidas de parceiros da Avina no 
nordeste do Brasil. Em dezembro, foi firmado convênio 
com o DINEPA para avançar no âmbito institucional 
visando à concretização dessa iniciativa. Ao longo do 
ano, foram realizadas conversas com expoentes da 
diáspora haitiana no continente americano para 
planejar conjuntamente ações de impacto para 
beneficiar os migrantes e outras para beneficiar o país.
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No âmbito das finanças para o bem público, o banco 
ético gera cada vez mais adesões. O dinheiro, quando 
vinculado à conscientização do seu destino, pode se 
tornar uma ferramenta formidável para construir 
sustentabilidade. No ano em que a pandemia afetou 
tudo e todos, muitas das respostas esperançosas 
vieram de fundos éticos, que nasceram para contribuir 
para a resiliência ou fortalecer as linhas financeiras 
nessa direção. Assim, a Fundación Avina foi 
copromotora de dois fundos inéditos no Chile, 
enquanto organizações parceiras das finanças éticas na 
Argentina e no Brasil criaram fundos chamados 
Covida-20, com um claro espírito solidário.

A inspiração da Global Alliance for Banking on Values 
continua muito viva em nosso modelo de ação. O 
passo do Banco Ético Latino-Americano continuou 
firme, garantindo o impacto da carteira de crédito e 
investimento no Chile, através da plataforma Double 

O banco ético gera cada vez mais 
adesões
E continua crescendo de maneira sustentável na América Latina

Impact; ao mesmo tempo, deu um impulso 
extraordinário ao crescimento da América Latina, tanto 
na formação de seu modelo de governança 
representativo, quanto no planejamento e início de 
operação dos novos escritórios de impacto: Río de la 
Plata (Argentina-Uruguai), Atlântico (Brasil) e Eixo 
Andino (Colômbia-Peru). Para sustentar esse esforço e a 
iminente solicitação de licença bancária para operar no 
Chile, várias rodadas de investimento cidadãs foram 
realizadas no segundo semestre de 2020, gerando 
excelentes resultados iniciais.

Além disso, para gerar um impacto real no coração da 
banca comercial, a Fundación Avina uniu-se à agência 
de consultoria global Now Partners para promover e 
operar a transição das empresas dos setores bancário, 
industrial e de serviços para um paradigma 
regenerativo da economia mundial.
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A Fundación Avina também tem uma carteira de 
investimentos em tecnologias profundas, que 
promovem disrupção tecnológica para a inovação 
sustentável. Como é necessário investir para causar 
impacto, há muitos anos a Fundación Avina aloca 
recursos financeiros e não financeiros direcionados de 
várias formas em iniciativas ou novas empresas 
voltadas para o desenvolvimento de tecnologias 
disruptivas em áreas críticas do desenvolvimento 
sustentável. Todas essas empresas cresceram e a 
entrada de mais capital se fez necessária para sua 
continuidade. Assim, dentro da estratégia de um 
sistema financeiro ético , buscamos avançar na 
formação de um banco ético regulamentado no Chile e 
em MVP (produto mínimo viável) em três países da 
região, mobilizando 44 milhões de dólares para 
financiar projetos em três áreas: meio ambiente, 
educação e cultura, e desenvolvimento e inclusão 
social. Um segundo caso é o da PERA Complexity BV, 
que fortalece sua plataforma de tecnologias baseadas 
na teoria de complexidade e caos e lança duas novas 
empresas - de dessalinização solar e de criptografia de 
perfect secrecy- para levantar um capital de um milhão 
de dólares em 2021. Finalmente, no caso da brasileira 

Disrupção para mudanças globais
Tecnologias em negócios de impacto 

BRAERG, que detém as patentes de um incrível agente 
medicinal fitoterápico (cicatrizante), buscamos novos 
investidores para uma rodada de dois milhões de 
dólares.

Em um ano complexo, marcado pelo impacto da 
pandemia, as inovações tecnológicas não poderiam 
ficar à margem da dinâmica do mercado. A prudência e 
cautela de muitas empresas de investimento para 
injetar capital em startups foi uma das características de 
2020, priorizando a situação financeira de seus investi-
mentos anteriores. Algumas, porém, conseguiram 
avançar, principalmente aquelas vinculadas a empreen-
dimentos tecnológicos, capazes de responder aos 
desafios globais gerados pelo surgimento da 
COVID-19. Foi também uma oportunidade muito 
marcada pela adaptação tecnológica, principalmente 
em relação a soluções que apresentassem a possibili-
dade de uma reengenharia que facilitasse alternativas 
eficazes para enfrentar os problemas apresentados.

Nesse contexto, apresentamos alguns empreendimen-
tos com os quais a Fundación Avina está ativamente 
envolvida.
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IMPACT INNOVATION ALLIANCE: desenvolveu uma bobina supercondutora de 31 
camadas, adequada para utilização com rejeitos de mineração. Fotos: Bobina 
supercondutora adequada para aplicações industriais, instalações do AIC no Chile.

PERA COMPLEXITY: avanços no protótipo de dessalinização, testado em laboratório e 
em campo —custo muito baixo, pois utiliza apenas energia solar—, que atinge 
desempenho três vezes maior que outras soluções de dessalinização solar. Foto: Ph.D. 
Marcella Bonifazi, da equipe PERA da Universidade de Zurique, prova água potável feita 
no protótipo. 

BRAERG: obteve a patente do fitoterápico - composição medicinal com ação antibiótica, 
anti-inflamatória e cicatrizante. Além disso, avançou em acordos para promover a via 
biológica do ácido acético glacial no setor.

Advanced Innovation Center (AIC): o sistema Plasma Water Sanitation (PWS) foi 
validado com empresas globais como a Siemens, AB Inbev Chile, Airbus e VW. Foi 
desenvolvido o protótipo de higienização de peróxido de hidrogênio (Plasma Water 
Activated) para combater a COVID-19. Fotos: correspondem à instalação em 2020 do 
Plasma Water Sanitation System no Quênia. 
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Dentro do ecossistema da Fundación Avina, a World 
Transforming Technologies (WTT) é um dos braços de 
inovação tecnológica. Ao longo dos anos, a WTT tem 
acompanhado empreendedores científicos e diferentes 
startups que apresentam inovações importantes para 
áreas como água, energia, cibersegurança, agricultura e 
saúde, e levam seu impacto ao mercado.
Além disso, a WTT promove a imagem dos Centros de 
Orquestração de Inovações, cujos primeiros passos 

World Transforming
Technologies

estão sendo realizados no Brasil, para atrair o melhor 
do talento científico-tecnológico e direcioná-lo para a 
resolução dos desafios públicos e privados do 
desenvolvimento sustentável. Paralelamente, a WTT 
promove a inovação no bioma do Chaco, no Haiti, e 
sistematiza soluções de resiliência urbana em diversos 
países da região, entre outros temas fundamentais. Para 
saber mais sobre o que a WTT faz, acesse: 
www.wttventures.net.
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Uma das capacidades desenvolvidas pela Fundación 
Avina no âmbito dos processos colaborativos que 
apoiamos e acompanhamos é a de analisar e intervir no 
contexto. Muitas iniciativas de organizações de 
governos, de empresas e de organizações sociais ficam 
paralisadas ou fracassam não porque sejam mal 
planejadas, mas porque não conseguem avançar em 
contextos hostis. Para enfrentar essa situação, criamos 
um espaço de consultoria chamado InnContext – 
Inovando Contextos. 

Essa iniciativa da Fundación Avina produz material 
jornalístico que analisa diversas agendas da região a 
partir de uma perspectiva contextual, presta assessoria 
em temas de comunicação e publicidade, e promove 
ações de análise e intervenção para dinamizar, de 
forma positiva, contextos que não são favoráveis para o 
desenvolvimento sustentável de iniciativas ou se 
distanciam dos valores éticos que defendem a 
dignidade humana.

Juntamente com o InnContext, o município de San Luis, 
Argentina, promoveu o programa Discrecionalidad Cero 
(Discricionariedade Zero, em português) que, por meio 

Inovando Contextos 

da aprovação de duas leis, implementou mecanismos 
de participação comunitária e transparência de gestão 
do governo. Também na Argentina, o município de 
Pergamino recebeu o apoio do InnContext para realizar 
um diagnóstico e elaborar propostas de políticas 
públicas no âmbito da inclusão social. A equipe 
latino-americana da organização ambientalista global 
WWF solicitou o auxílio do InnContext para realizar um 
diagnóstico e alinhamentos estratégicos para melhorar 
seus vínculos com o governo e sua capacidade de 
impacto. A Comunidad Empresaria, espaço que reúne 
150 empresas da cidade de Córdoba (Argentina) 
buscou o apoio do InnContext para definir sua 
estratégia de interação com a comunidade e suas linhas 
de investimento social.

Com o InnContext, a Fundación Avina aumenta sua 
capacidade de análise de contexto, de definição de 
estratégias de intervenção e de execução de ações que 
transformem a realidade que muitas vezes impede o 
desenvolvimento de iniciativas e coloca essa 
capacidade à disposição dos governos, empresas e 
organizações sociais.     
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Como pessoa jurídica nos Estados Unidos, isenta de 
impostos no âmbito da legislação 501(c) (3), a Avina 
Americas faz parte do ecossistema da Avina, atuando 
como uma ponte para conectar organizações 
filantrópicas com sede nos Estados Unidos e as causas 
que a organização apoia na América Latina e no 
mundo. A Avina Americas trabalha lado a lado com a 
Fundación Avina para conectar e envolver atores 
globais em estratégias que fortalecem a resiliência 
social, econômica e ambiental, com a missão comum 
de promover o desenvolvimento sustentável. Desde 
2008, a Avina Americas apoia vários esforços para 
enfrentar alguns dos maiores desafios que o mundo 
enfrenta, como os efeitos das mudanças climáticas, a 
desigualdade e, mais recentemente, as consequências 
da pandemia da COVID-19. Nada disso seria possível 
sem as contribuições inestimáveis de nossos 
coinvestidores, que ajudam a sustentar nosso trabalho 
nas Américas e para além delas.

Convencidos de que a mudança social só pode ser 
realizada por meio de um compromisso real com a 
diversidade, justiça e inclusão, as doações da Avina 
Americas beneficiam organizações que compartilham e 

Avina Americas

refletem esses valores. Em 2020, por exemplo, a Avina 
Americas se uniu a um novo fundo para promover 
respostas econômicas justas à pandemia: o Response 
and Vision Fund, uma iniciativa da já mencionada 
Funders Organized for Rights in the Global Economy 
(FORGE). Também aderimos a uma iniciativa liderada 
pelo Council on Foundations, com o compromisso 
sólido de atuar com urgência em apoio aos nossos 
parceiros e àqueles que mais sofreram com as 
dificuldades geradas pela pandemia.

Em reconhecimento ao nosso compromisso com altos 
padrões de integridade e responsabilidade financeira, a 
Avina Americas tem a maior classificação da Charity 
Navigator em relação a sua saúde financeira, 
responsabilidade e transparência. A Avina Americas 
também recebeu a designação Gold da GuideStar, em 
reconhecimento ao compromisso da organização com 
a transparência fiscal e uma gestão financeira sólida. 
Nossas demonstrações financeiras consolidadas são 
auditadas pela Crowe e estão disponíveis em nosso 
website. 



NOSSOS
COINVESTIDORES
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Nosso mais sincero 
agradecimento pelo apoio 
generoso e contínuo da VIVA 

Trust, que gera e lidera o sustento da 
nossa missão. 

Nosso mais profundo agradecimento à 
cooperação internacional, organizações, 
órgãos governamentais, empresas, 
fundações privadas, fundações 
corporativas e aos doadores individuais 
que contribuem para a realização do 
nosso trabalho. 

Por fim, agradecemos a todos que 
possibilitaram mais um ano de 
realizações.
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• Amazon Smile 
• AMBEV S.A.
• Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
• BID Lab
• C&A Foundation
• Charities Aid Foundation - CAF America
• Cities Alliance
• Citi Foundation
• Citi Latin America 
• Coca-Cola de Chile S.A.
• Coca-Cola Servicios de Perú S.A.
• Danone Brasil
• Dow 
• Deutsche Gesellschaft für Internationale
   Zusammenarbeit (GIZ)
• FIIS Global SpA
• Fonds Danone pour l'Ecosystème
• Fundo Multidoador das Nações Unidas para o
   Pós-Conflito
• Ford Foundation
• Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz
• Fundación ArgenINTA
• Fundación Dinero y Conciencia
• Fundação Futuro Latinoamericano
• Fundación Gonzalo Río Arronte
• Green Climate Fund
• Grupo Surpapel
• Governo do Chile
• Helvetas Swiss Intercooperation

• Humanity United
• Instituto Iguá de Sustentabilidade
• Inter-American Foundation
• International Development Research Centre (IDRC)
• KFW
• Klabin S.A.
• Laudes Foundation
• Luminate Group
• Microsoft
• Oak Foundation
• Omidyar Network Fund, Inc.
• Open Society Foundations (OSF)
• Programa das Nações Unidas para o
   Desenvolvimento (PNUD)
• PepsiCo, Inc.
• Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento
   Sustentável da Nação Argentina 
• Stiftelsen The Stockholm Environment Institute
• Target Foundation
• The Coca-Cola Company
• The Coca-Cola Foundation
• UN-Habitat
• União Europeia
• U.S. Department of State
• USAID Brasil
• Wallace Global Fund
• World Resources Institute
• Xylem, Inc.
• Otros Doadores

Fundos Recebidos
Em 2020, recebemos o equivalente a 17,6 milhões de dólares, sendo 4 milhões de dólares de contribuição da 
VIVA Trust e 13,6 milhões de dólares financiados por mais de 50 doadores:



FINANÇAS
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Nesses 26 anos de operação, a Avina desembolsou diretamente mais de 445 milhões de dólares em doações 
para financiar iniciativas de seus parceiros em prol do desenvolvimento sustentável e da mudança sistêmica. 
Somando a contribuição para implementação das ações, o valor supera os 591 milhões de
dólares de contribuição programática neste período.

Em 2020, a Fundación Avina apoiou iniciativas em mais de 20 países com recursos de investimentos sociais 
(doações), sendo que parte contribui para o impacto global.

Total desde
1994-2020

 445.782.564 

2018

11.441.000 

2019

8.992.212

2020

8.823.354 

Valores em dólares americanos

Estados Unidos

10,6%
Equador

6,3%
Colômbia

4,8%
Chile

5,8%

Global

12%

México

9,4%

Paraguai

3,5%

Peru

5%
Uruguai

1,3% Argentina

12,1%

Brasil

20%

Bolivia

2,5%

América Central
e Caribe (7 países)

6,8%

Investimentos sociais (doações)
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A contribuição programática da Fundación Avina inclui tanto o investimento social (doações), como a ação direta de 
sua equipe na execução das estratégias de impacto. O valor da mobilização de terceiros inclui as contribuições 
financiadas por outras organizações, como contrapartida aos investimentos da Fundación Avina ou fortalecimento das 
mesmas causas de maneira direta, graças ao apoio da Fundación Avina em aproximar esses investidores das 
organizações beneficiárias.

Além disso, a Fundación Avina incorre gastos de administração para realizar sua missão, cumprindo assim os requisitos 
administrativos, contábeis, jurídicos e fiscais em cada um dos países donde opera, facilitando a gestão de recursos no 
nível regional, garantindo a sustentação adequada de cada projeto no qual estamos envolvidos, o que permite que 
nossos parceiros e beneficiários tenham acesso ao financiamento de maneira ágil e eficiente.

MOBILIZAÇÃO FINANCEIRA
2018 - 2020

Indicadores
em dólares

Contribuição
programática

Mobilização
terceiros

Total
mobilizado

 Administração
Avina 

2018

15.807.404

9.353.431

25.160.835

3.326.833

2019

13.556.908

9.000.834

22.557.742

3.156.422

2020

13.489.442

9.360.571

22.850.013

2.665.548 

A seção https://www.avina.net/transparencia/ apresenta as informações financeiras resumidas e as demonstrações 
financeiras consolidadas que foram preparadas pela administração, de acordo com as Normas Internacionais de 
Informação Financeira (NIIF) e revisadas pelos auditores independentes da Crowe LLP.



Em 2020,
apoiamos
574 iniciativas
em mais de
20 países.
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CONSELHO ADMINISTRATIVO FUNDACIÓN AVINA
Sean McKaughan, presidente

Gabriel Baracatt, Ex-Offcio

Richard Aitkenhead

Anamaria Schindler

Brizio Biondi-Morra

CONSELHO ADMINISTRATIVO WORLD TRANSFORMING TECHNOLOGIES (WTT)
Sean McKaughan (presidente)

Gabriel Baracatt

Aparecida Gaspar

Valdemar de Oliveira

Guillermo Scallan

CONSELHO ADMINISTRATIVO AVINA AMERICAS
Hilda Vega

Larry Slesinger

Katherine Marshall

Nabeeha Kazi

Sean McKaughan

Brizio Biondi-Morra
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ARGENTINA:
Av. Córdoba 679 – 3ero A CABA (C1054AFF)
Teléfono: +54 9 11 5246 9744
info.argentina@avina.net

CHILE:
Los Jesuitas 727, Santiago, Chile
Tel: +[56] (9) 6568 8402
info.santiago@avina.net

ESTADOS UNIDOS:
1300 I Street NW
Suite 400E, PMB – 500104
Washington, DC 20005
valeria.scorza@avina.net

PARAGUAI:
Tte. Angel Velazco esq. José Pappalardo.
Edificio María Estela 12B, 1er piso, Asunción,
Paraguay.
Tel: + +595 (21) 3389584 y (21) 3389583
info.asuncion@avina.net

PESSOAS RESPONSÁVEIS
RESPONSÁVEIS NACIONAIS 

Argentina
Marcela Mondino
marcela.modino@avina.net

Bolívia
Chiaki Kinjo Tomori
chiaki.kinjo@avina.net

Brasil
Gláucia Barros
glaucia.barros@avina.net

Chile
Leonardo Moreno
leonardo.moreno@avina.net

Colômbia
Bernardo Toro
bernardo.toro@avina.net

Costa Rica
Lil Soto
lil.soto@avina.net

Equador
Felipe Toledo
felipe.toledo@avina.net

Estados Unidos
Valeria Scorza
Valeria.scorza@avina.net

Guatemala
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net

México
Lucía Abelenda
lucia.abelenda@avina.net

Paraguai
Eduardo Rotela
eduardo.rotela@avina.net

Peru
Luis Miguel Artieda
luismiguel.artieda@avina.net

GESTORES REGIONAIS

Acesso à Água
Telma Rocha
telma.rocha@avina.net

Ação Climática
Paula Ellinger
Andrea Rodríguez
paula.ellinger@avina.net

Biomas
Eduardo Rotela
eduardo.rotela@avina.net

Cidades Sustentáveis
Marcela Mondino
marcela.mondino@avina.net



• Humanity United
• Instituto Iguá de Sustentabilidade
• Inter-American Foundation
• International Development Research Centre (IDRC)
• KFW
• Klabin S.A.
• Laudes Foundation
• Luminate Group
• Microsoft
• Oak Foundation
• Omidyar Network Fund, Inc.
• Open Society Foundations (OSF)
• Programa das Nações Unidas para o
   Desenvolvimento (PNUD)
• PepsiCo, Inc.
• Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento
   Sustentável da Nação Argentina 
• Stiftelsen The Stockholm Environment Institute
• Target Foundation
• The Coca-Cola Company
• The Coca-Cola Foundation
• UN-Habitat
• União Europeia
• U.S. Department of State
• USAID Brasil
• Wallace Global Fund
• World Resources Institute
• Xylem, Inc.
• Otros Doadores
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Diretoria de Negócios e Finanças Sustentáveis
Pablo Vagliente.
Pablo.vagliente@avina.net

Migrações
Pamela Ríos
pamela.rios@avina.net

Reciclagem Inclusiva
Gonzalo Roqué
gonzalo.roque@avina.net

Iniciativa Sul Global
Florencia Iacopetti
florencia.iacopetti@avina.net

Iniciativa Haiti
Gaston Kremer
gaston@wttventures.net

Inovação Democrática
Lucía Abelenda
Ximena Torres
ximena.torres@avina.net

PONTOS FOCAIS NOS PAÍSES SEM EQUIPE 
PRESENTE:

El Salvador, Honduras, Nicarágua
Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net

Uruguai
Marcela Mondino
marcela.mondino@avina.net

Haiti
Miguel Castro
miguel.castro@avina.net
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