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Lideranças para o desenvolvimento
sustentável na América Latina

Este documento em formato PDF contém grande parte do conteúdo de nosso Informe Anual 2008,
que publicamos, desta vez, somente em meio eletrônico. Nele, apresentamos nosso desempenho
em uma série de ações que ultrapassam fronteiras e traduzem em realidades tangíveis as idéias de
sustentabilidade, solidariedade e equidade na América Latina.
Pare ter acesso à versão completa do Informe, que inclui vídeos e o informe financeiro resumido dos
auditores independentes PriceWaterhouseCoopers, por favor visite www.informeavina2008.org
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MENSAGEM
DO
PRESIDENTE
Brizio Biondi-Morra
O ano de 2008 nos lembra o momento
critico que nossa geração ocupa na
história. A crise financeira global, assim
como as crises energética e alimentar,
evidenciaram penosamente não apenas
nossa interdependência, como também
a fragilidade dos sistemas globais para o
comércio e distribuição de bens e serviços
nos quais confiávamos. O crescimento da
população e do consumo nos deram uma lição
de aprendizado para lidar com a escassez na
economia. A escassez aumenta a tensão entre
os interesses dos concorrentes envolvidos. A
maioria agora concorda que os protocolos
internacionais e a infra-estrutura do século
XXI que ainda governam nossas transações
globais terão que ser reconfigurados para
melhor proteger o planeta e beneficiar as
populações. É realmente um desafio que
esta geração enfrenta e a América Latina se
encontra no centro desse desafio.
A América Latina é abençoada com uma
enorme riqueza natural, econômica e cultural
que a torna uma peça chave nos realinhamentos
emergentes globais. Em termos econômicos,
poucos países democráticos do tamanho e
diversidade de Brasil e Mexico têm economias

de mercado livre. Com respeito às políticas
públicas, vários governos da região pretendem
focalizar suas prioridades com o objetivo
de ampliar os benefícios sociais junto às
populações historicamente excluídas. A
próxima rodada de conversações internacionais
pós-Kyoto provavelmente enfocará a busca de
soluções em países como o Peru, onde os efeitos
da escassez da água já são uma realidade devido
às alterações climáticas, assim como modos
de se evitar a extração e o desmatamento,
especialmente nos nove países da América do
Sul localizados na Bacia Amazônica.
Da Mesoamérica à Patagônia, a instabilidade
econômica mundial tem dado nova importância
ao papel da sociedade civil para fazer surgir
o melhor das empresas e dos governos. A
sociedade tem pressionado o governo para
para que se reinvente como um instrumento
mais eficiente e transparente, mais bem
capacitado para representar interesses coletivos.
Ao mesmo tempo, desafia o empresariado a
construir a economia de amanhã sobre um
alicerce de ética e inovação. Este caminho,
com vistas a uma maior responsabilidade
corporativa e socialtem amadurecido, ao longo
da última década, como um capitalismo
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A pergunta que a AVINA
faz a si mesma e repassa
a seus parceiros, a
cada dia, é como utilizar
melhor os seus recursos
humanos, financeiros e de
rede para ajudar a manter
o equilibrio em prol da
sustentabilidade em todo
o continente.

inovador, que utiliza ferramentas de mercado
para solucionar problemas sociais, inclusive
propiciando abordagens comerciais geradoras
de prosperidade para a maioria carente.
Estas são oportunidades de mercado que
precisam ser conquistadas em uma época de
crescente escassez e instabilidade.
A pergunta que a AVINA faz a si mesma e
repassa a seus parceiros, a cada dia, é como
utilizar melhor os seus recursos humanos,
financeiros e de rede para ajudar a manter
o equilibrio em prol da sustentabilidade
em todo o continente. É por isso que, nas
eleições paraguaias de abril de 2008, a AVINA
contribuiu junto com nossos parceiros e
outras instituições para criar condições de
realização do processo eleitoral mais justo,
livre e transparente na recente história do

Paraguai. Da mesma forma, ao ver crescer
na Bolívia a ameaça de violência entre um
governo centralista e elementos separatistas,
a AVINA e sua base diversificada de sócios
se mobilizou massivamente para promover
o diálogo, o respeito e a solução pacífica
das diferenças. No Equador, a AVINA e
seus parceiros aproveitaram a elaboração
de uma nova Constituição para contribuir
com propostas concretas desenvolvidas em
processo participativo, das quais 80% foram
incorporadas no documento ratificado.
Na Bacia Amazônica, a AVINA apoiou
os esforços de dezenas de instituições
regionais no sentido de construir alianças e
causas comuns entre os setores nas áreas de
fronteiras, ainda em um momento em que
aumentavam os índices de desmatamento
no Brasil e a indústria extrativista tentava
burlar as medidas de salvaguarda ambiental
no Peru. A AVINA também colaborou com
centenas de cooperativas de coleta de lixo
em oito países das Américas do Sul e Central
para sediar uma conferência internacional de
reciclagem em Bogotá, visando transformar
a indústria de reciclagem da América Latina
e do mundo em um instrumento mais
eficaz para a criação de normas ambientais,
econômicas e benefícios sociais.
Ao entrar no seu 15° ano de existência, as
lições aprendidas pela AVINA geram novas
concepções: sabemos agora que, como uma
das poucas instituições independentes da
América Latina dedicadas ao desenvolvimento
sustentável do continente, temos uma grande
responsabilidade no sentido de ajudar a
identificar as prioridades confrontadas pela
região e focalizar respostas em seus desafios
fundamentais.
Nossa visão original, que colocava a liderança
num papel central para a promocão das
mudanças, mostrou-nos, ao longo do
tempo, como promover mudança e alterar
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positivamente o equilíbrio. Temos visto
líderes locais e instituições lidarem com a
transformação social, especialmente quando
unidos por uma causa comum, operando
nos setores e em redes peer de maneira ética,
baseada na confiança e reciprocidade – que
alguns denominam capital social. O capital
social é um emaranhado de relacionamentos,
confiança e plataformas organizacionais
que permitem às pessoas fazerem acordos e
trabalharem em conjunto com mais facilidade.
É um fator multiplicador. A AVINA constatou
que o investimento em capital social é o mais
eficiente que se pode fazer para enfrentar
desafios continentais, tais como mudança
climática, transparência pública e mercados
inclusivos. Em tais ações, não estamos sós.
Em 2008, AVINA se associou a outras
organizações em uma série de co-investimentos
plurianuais cujo objetivo é é promover
oportunidades de mudança em escala
continental. A Fundação Bill & Melinda Gates e
a AVINA estão apoiando o movimento latinoamericano de cooperativas de reciclagem, que
geram milhares de empregos e melhoram as
condições dos trabalhadores e das famílias de
catadores de lixo em seis países da América
do Sul. A agenda para essa ação conjunta
foi elaborada diretamente pelos líderes do
movimento de reciclagem.
O Fundo Multilateral de Investimento FOMIN, o Ministério do Desenvolvimento
Social do Brasil, a Agência de Cooperação
Holandesa - ICCO e um grupo de parceiros
privados juntaram-se ao Movimento Nacional
de Catadores e a AVINA para expandir a
competitividade e o alcance comunitário de
cooperativas de reciclagem em cinco centros
urbanos brasileiros. Ao mesmo tempo, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID e a
AVINA estão colaborando para o lançamento
do Índice Latino-americano de Doadores,
uma base de dados inovadora desenhada para
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promover e acompanhar o crescimento da
filantropia na América Latina. Mediante estas e
outras alianças institucionais, fica evidenciado
que, para contribuir para o impacto em uma
escala continental, os doadores devem trabalhar
em conjunto para coordenar o apoio às agendas
comuns concebidas por líderes na região.
A AVINA deseja agradecer a todos os que
apresentaram comentários sobre o Relatório
Anual passado. Em função destas terem sido
predominantemente positivas, apresenta-se
conteúdo similiar este ano, com um registro das
nossas realizações, breve descrição de resultados
significativos, uma explicação das estratégias
continentais para a mudança, medidas
transparentes de prestação de contas aos nossos
públicos e vídeos sobre o trabalho de nossos
parceiros. No entanto, também desejamos
inovar, alterando o formato de apresentação

A AVINA constatou que o
investimento em capital
social é o mais eficiente
que se pode fazer para
enfrentar desafios
continentais, tais como
mudança climática,
transparência pública e
mercados inclusivos.
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para lançamento de no nosso primeiro Relatório
Anual em meio digital. Por meio da plataforma
Internet, é possível atingir um público mais
vasto, fornecer conteúdos multimídia e
contribuir para a sustentabilidade ambiental,
preservando árvores e reduzindo emissões
de dióxido de carbono produzidas durante a
fabricação de papel, entre outras vantagens.
A AVINA está ciente que qualquer contribuição
que possa prestar se deve aos três seguintes
fatores: a liderança de uma comunidade
de parceiros chaves e instituições aliadas, a
dedicação dos membros da equipe AVINA e o
compromisso financeiro de VIVA Trust com
nossa missão. Queremos agradecer a todas as
partes interessadas por nos ajudarem a atingir
nosso impacto e metas de desempenho de 2008!
No início de 2008, a AVINA realizou a sua
primeira Reunião Plenária no Brasil, em
Curitiba, com a participação ativa de toda a

equipe, beneficiando-se também da presença
da Diretoria da AVINA, dos Presidentes
da VIVA Trust e GrupoNueva, assim como
da participação virtual de nosso fundador
visionário Stephan Schmidheiny. Naquela
ocasião, idealizou-se um conjunto de objetivos
quinquenais, ambiciosos mas passíveis de
realização, sendo o primeiro uma contribuição
mensurável em, pelo menos, dez mudanças
relevantes e de escala continental até o final
de 2012. Os verdadeiros desafios que nossos
parceiros e suas comunidades enfrentam
no dia a dia exigem, não obstante, que os
primeiros progressos no transcorrer do ano
sejam promissores. O futuro exigirá firmeza
nas ações. Tentamos captar alguns avanços
desse progresso prometido no Relatório
Anual da AVINA de 2008 e temos a satisfação
de compartilha-los com todos aqueles que,
como a AVINA e seus parceiros, estão
comprometidos com uma visão sustentável da
América Latina.
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DESTAQUES
▶ A AVINA contribuiu para a realização de
191 ações relevantes para o desenvolvimento
sustentável na América Latina, que incluem
mudanças verificáveis nas práticas da
sociedade, graças ao trabalho de nossos
parceiros, aliados e suas redes.
▶ Dezenove destas realizações, obtidas
com uma alta contribuição da AVINA,
beneficiam mais de um milhão de pessoas.
▶ A comunidade da AVINA expandiu-se
para incluir 973 parceiros e 4.135 aliados
em 15 países.
▶ Na pesquisa anual junto aos nossos
parceiros, sua avaliação sobre os serviços
oferecidos pela AVINA melhorou de
forma geral, com um aumento na opinião
positiva sobre os serviços que lhes são
proporcionados: sua participação nos
espaços de construção e ação coletiva
(79%), sua capacidade de incrementar
impacto (75%) e o fortalecimento das redes
das quais participam (84%).
▶ A contribuição financeira de empresas
e outras organizações para as iniciativas
apoiadas pela AVINA alcançou o montante
de US$ 27,5 milhões.

2008

▶ O número de visitantes ao sítio da AVINA
na Internet aumentou em 122% e tivemos
cerca de 80% de novas consultas.
▶ A pesquisa interna registrou que entre
os colaboradores da AVINA há um alto
nível de satisfação no trabalho (92%),
um elevado percentual de orgulho
por pertencer à instituição (92%) e de
cooperação e relações construtivas entre
colegas (92%).
▶ A AVINA participou em eventos
internacionais-chaves com apresentações
sobre prioridades institucionais como
reciclagem, negócios inclusivos e acesso à
água potável.
▶ Foram firmados pela AVINA convênios
de co-invstimentos em ações estratégicas
com a Fundação Bill & Melinda Gates
(Reciclagem Sustentável), o Banco
Interamericano de Desenvolvimento
- BID, (Índice de Doadores) e o
Fundo Multilateral de Inversões do
BID (Integração Socioeconômica dos
Recoletores de Materiais Recicláveis).
▶ As despesas administrativas gerais da
AVINA diminuiram cerca de 19,9% em
comparação com os 21% de 2007.
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Quem somos
MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento sustentável
da América Latina, incentivando a construção
de laços de confiança e parcerias frutíferas
entre líderes sociais e empresariais, e
articulando agendas de ação compartilhadas.

VISÃO
Desejamos uma América Latina próspera,
integrada, solidária e democrática, inspirada
na sua diversidade e constituída por uma
sociedade que a posicione globalmente a partir
do seu próprio modelo de desenvolvimento
inclusivo e sustentável.
Queremos ser conhecidos como uma
organização inovadora e eficaz que produz
contribuições concretas ao desenvolvimento
sustentável da América Latina.

ESTRATÉGIA
Para desempenhar nossa missão...
Priorizamos quatro áreas: eqüidade de
oportunidades, governabilidade democrática e
estado de direito, desenvolvimento econômico
sustentável,e conservação e gestão dos recursos
naturais.
Identificamos as melhores oportunidades para
realizarmos parcerias com líderes da sociedade
civil e do empresariado em iniciativas coletivas
de grande potencial transformador em prol do
desenvolvimento sustentável.

Fortalecemos nossos parceiros, criamos
espaços de aliança entre eles e outros, e
projetamos suas mensagens transformadoras
no espaço público.
Fomentamos os laços de confiança, valores
compartilhados e agendas comuns entre a
sociedade civil e o setor empresarial.
Incentivamos a construção coletiva de agendas
de ação compartilhadas que, por sua vez,
promovam impacto em grande escala rumo ao
desenvolvimento sustentável.

HIPÓTESES
É possível construir processos de
desenvolvimento sustentável que atendam às
necessidades do presente e, ao mesmo tempo,
garantam a capacidade das futuras gerações de
satisfazer suas próprias necessidades.
A sociedade latino-americana tem os recursos
e o potencial para criar soluções aos desafios
que enfrenta.
Os que possuem visão transformadora
assumem a liderença e têm um papel especial
na promoção da convergência de interesses
sobre modelos sustentáveis.
A liderança autêntica é aquela que contribui
para fazer os demais crescerem sem descuidar
de si mesma.
Em grande medida, o desenvolvimento
sustentável depende da habilidade da sociedade
civil, do empresariado e do setor gover
namental em dialogar, colaborar e, juntos,
realizar agendas de ação compartilhadas.
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VALORES
▶ A plena realização do ser humano num
contexto de harmonia individual, social
e ambiental, como foco principal do
desenvolvimento sustentável.
▶ A dignidade humana expressa no
exercício da democracia, na igualdade
de oportunidades, na liberdade com
responsabilidade, na honestidade e na
solidariedade.
▶ A modéstia que deve conduzir nossas ações,
consagrando as contribuições de outros
no processo de construção coletiva de um
mundo melhor para todos e cada um.
▶ A criação contínua que favoreça a eficácia, a
eficiência e a produtividade de nossas ações.

ORIGEM
AVINA foi fundada em 1994 pelo empresário
suíço Stephan Schmidheiny que transmitiu a
visão e os valores que conduzem a organização.
AVINA é mantida por VIVA Trust,
fideicomisso criado por Stephan Schmidheiny
para promover o desenvolvimento sustentável
por meio de alianças entre a empresa
privada bemsucedida e responsável e as
organizações filantrópicas que fomentam a
liderança e a criatividade.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A Fundação AVINA define “desenvolvimento
sustentável” como aquele que satisfaz as
necessidades do presente e, ao mesmo tempo,
assegura a capacidade das gerações futuras
de satisfazer suas próprias necessidades.
Nossas ações nas quatro áreas estratégicas
procuram contribuir para a realização de

uma América Latina próspera, integrada e
democrática, inspirada na sua diversidade, e
constituída por uma cidadania que a posiciona
globalmente a partir de seu próprio modelo de
desenvolvimento inclusivo e sustentável.

NOSSOS PARCEIROS
Estamos associados a aproximadamente
mil líderes sociais e do setor privado da
América Latina, comprometidos com o
desenvolvimento sustentável da região.
Nossos parceiros nos inspiram com
suas visões de transformação social, nos
ensinam com suas abordagens inovadoras
e nos ajudam a identificar oportunidades
estratégicas com seu profundo conhecimento
do contexto em que atuam.

SERVIÇOS QUE AVINA OFERECE A
SEUS PARCEIROS
AVINA proporciona a seus parceiros e aliados
o acesso a diversos serviços,que variam
segundo a necessidade do parceiro ou o tipo de
iniciativa:

▶ Desenvolvimento de liderança e
organizações
▶ Desenvolvimento e gestão de projetos
▶ Planejamento e pensamento estratégico
▶ Pontes entre atores regionais e interregionais
▶ Articulação de redes e alianças intersetoriais
▶ Intercâmbio de conhecimentos e estratégias
▶ Apoio financeiro a iniciativas e
oportunidades
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Áreas Estratégicas

Conservação e Gestão de
Recursos Naturais
Objetivo: Estimular a relação harmônica
entre as pessoas e a natureza, contribuindo
para a proteção da biodiversidade, o manejo
integrado dos recursos naturais e uma visão da
água como bem público, para que as atuais e
futuras gerações possam viver dignamente.

Em 2008, a avina investiu usd 2,1 milhões em
conservação e gestão de recursos naturais, o
que corresponde a 12% do seu investimento
total durante o ano. Com este montante,
somado a usd 0,3 milhões provenientes de
outras fontes, apoiaram-se 239 iniciativas.

120 milhões de km² de reservas marinhas
A participação dos líderes da sociedade civil
em programas internacionais é fundamental
para o fortalecimento das propostas sócioambientais. Um exemplo desta ação integrada
é o programa O Homem e a Bioesfera
(MAB por sua sigla em inglês), lançado
pela UNESCO em 1971 e adotado por
aproximadamente 100 países.
O MAB promove uma melhor compreensão
do meio ambiente e um maior compromisso
da comunidade científica global na elaboração
de políticas a favor de uma gestão racional
da biodiversidade. O projeto seleciona áreas
geográficas conhecidas como “Reservas
da Biosfera”, cuja demarcação é essencial
para a conservação de sua biodiversidade
e, portanto, para o fomento de um
desenvolvimento sustentável. A demarcação
serve de forte sinal e influência para as ações
da indústria e do governo.
No Brasil, 12 sócios da AVINA participam
ativamente no MAB, assim como no Grupo

Mar, principal responsável por pautar o tema
marinho no Programa. O Grupo, formado em
2007 e impulsionado pela AVINA, conseguiu
em 2008 que o governo brasileiro aprovasse sua
proposta para o reconhecimento e gestão das
áreas costeiras e marinhas da Mata Atlântica
do Brasil como Reserva da Bioesfera. Isto
significa que a Reserva da Bioesfera da Mata
Atlântica, que antes era de 444.332.000 km²,
passou a ser de 784.654.000 km², e que a área
marinha dentro da Reserva, que antes era de
apenas 20.704.000 km², hoje é de 161.467.000
km², o que representa mais de 20% da área
total da Reserva.
Como conseqüência, criou-se uma comissão
para a gestão desta nova zona marinhocosteira da reserva, onde os sócios da AVINA
representam a maioria dos participantes
procedentes do terceiro setor. A UNESCO
gostou tanto dos critérios adotados pelo comitê
brasileiro para a demarcação das reservas
marinho-costeiras, que solicitou sua utilização
para a criação de reservas similares.
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A sócia da AVINA Heloisa Dias, coordenadora
técnica do processo de revisão da proposta
assinala: “A participação dos sócios da
AVINA e o apoio financeiro da AVINA para
as diversas etapas de revisão desta proposta
foram imprescindíveis para viabilizar o reforço
da conservação das áreas estratégicas da costa

brasileira através de seu reconhecimento
internacional como Reserva da Bioesfera”.
Além de apoiar os encontros e reuniões do
Grupo Mar, a AVINA também colaborou na
digitalização da base cartográfica, a qual serviu
de apoio para o aprofundamento das discussões
dentro dos conselhos do Programa MAB.

Uma oportunidade ímpar para a Amazônia
Aproximadamente 20% das emissões de gases
de efeito estufa em nível mundial resultam do
desmatamento de florestas e outras mudanças
produzidas pela exploração do solo. Dentre
as fontes de emissões produzidas na América
Latina, o desmatamento é, em grande escala,
o mais importante, estando concentrado na
região amazônica. A destruição das florestas
está aproximando a Amazônia de um ponto
de instabilidade, no qual, advertem os
cientistas, o bioma pode entrar num processo
de colapso, com uma redução catastrófica

de sua capacidade de capturar o carbono da
atmosfera, perturbando o regime de chuvas do
continente. No ritmo atual de desmatamento,
é provável que se ultrapasse essa barreira no
decorrer dos próximos 15 a 20 anos
A AVINA se uniu com seus parceiros dos
países amazônicos para adotar medidas que
dificultem o desmatamento na Amazônia.
Com início na Bolívia, Brasil, Colômbia,
Equador e Peru, a AVINA e seus aliados
lançaram uma plataforma de coordenação

A Fundação Gaia da Colômbia, membro da Articulação Regional Amazônica, busca consolidar, nas mãos dos indígenas
amazônicos, a administração e a conservação dos seus territórios.
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na bacia amazônica denominada Articulação
Regional Amazônica – ARA, com uma visão
comum de longo prazo e prioridades definidas
a partir das necessidades identificadas na
região. As 24 organizações integrantes da ARA
procuram sinergias entre suas ações, assim
como a articulação de alianças com governos,
empresas e outras instituições comprometidas
com o futuro desse ecossistema único.
O resultado é uma estratégia que prioriza três
modalidades principais. A primeira consiste
na Transparência Florestal que implica o
monitoramento e informação ao público
em relação às ameaças de desmatamento,
degradação, incêndios e atividades ilegais na
Amazônia. Por exemplo, as organizações que
integram a Rede Amazônica de Informações
Sócio-Ambientais Georeferenciadas – RAISG
operam em seis dos nove países da bacia
amazônica. A rede facilita o intercâmbio
de tecnologias, dados e conhecimento.
Recentemente, produziu-se, pela primeira vez,
um mapa amazônico das áreas protegidas, que
inclue os dados de todos os países da bacia.
A segunda área do programa amazônico da
AVINA é a promoção de uma Nova Economia
Amazônica baseada na biodiversidade, os
serviços ambientais e as atividades econômicas
não madeireiras. É quase uma opinião
unânime que, se não for dado um valor
econômico à floresta in natura, será difícil
protegê-la a longo prazo. O desafio é criar uma
economia que reconheça e preserve o valor da
floresta e, neste sentido, já surgiram iniciativas
pioneiras que abrem o caminho. Por exemplo,
a Fundação Amigos da Natureza na Bolívia
é reconhecida por implementar mecanismos
inovadores para outorgar créditos de carbono
àqueles que evitam o desmatamento e,
desta forma, geram alternativas econômicas
sustentáveis no nível local.
Como terceira frente, encontra-se a
Valorização Cultural do Amazônico,

Organizações ARA

BOLIVIA
▶
▶
▶
▶

Instituto de Conservação de Ecossistemas Aquáticos
Fundação Amigos da Natureza
Fundação Natura Bolívia
Herança Interdisciplinar para o Desenvolvimento
Sustentável

BRASIL
▶
▶
▶
▶

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia
Instituto Socioambiental
Instituto Centro de Vida
Instituto de Conservação e Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas

COLÔMBIA
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Fundação Tropenbos
Fundação Gaia Amazonas
Fundação Etnollano
Instituto de Hidrología, Meteorología e Estudos
Ambientais da Colômbia
Instituto Humboldt
Instituto Amazônico de Pesquisas Científicas
Ministério de Ambiente, Vivenda e Desenvolvimento
Territorial, Parques Nacionais Naturais (Direção
Territorial Amazônia-Orinoquía)

EQUADOR
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Grupo Faro
COMAFORS Corporação de Manejo Florestal
Sustentável
Ecociência
Povo Sarayaku
Universidade Técnica Particular de Loja
Corporação Grupo Randi Randi

PERU
▶
▶
▶

Instituto de Pesquisa para a Amazônia Peruana
Universidade Peruana Cayetano Heredia
Sociedade Peruana de Direito Ambiental
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principalmente a sabedoria dos povos da
Amazônia. Para este fim, é fundamental o
empoderamento das populações indígenas e
das comunidades extrativistas tradicionais.
Na Colômbia, a Fundação Gaia Amazonas
tem demonstrado como as comunidades
podem dar exemplo de que a conservação

é compatível com uma adequada qualidade
de vida. A Gaia lida com as comunidades e
organizações indígenas para o desenvolvimento
de seus direitos e a conservação das florestas
amazônicas na Colômbia, onde mais de 90%
da floresta amazônica está protegida, quase que
integralmente, nos territórios indígenas.

Resultados
Alguns dos resultados de nossos parceiros na área de Conservação e
Gestão de Recursos Naturais, em 2008.
O governo norueguês formalizou um acordo
com o governo brasileiro, por meio do qual
será repassado um bilhão de dólares ao Fundo
Amazônia até 2015. A Noruega é o primeiro
investidor no fundo, criado para mobilizar
recursos internacionais para a proteção da maior
floresta tropical do mundo. O governo brasileiro
deverá investir esses recursos em iniciativas de
conservação da floresta e para a manutenção
das áreas de preservação ambiental. A diferença
entre este fundo e as outras grandes doações
para a Amazônia é que a sua entrega efetiva
está condicionada a uma redução constatável
do desmatamento. A iniciativa lança um novo
formato de cooperação, baseada em incentivos
para reduzir as emissões de gases gerados em
áreas desmatadas da região. Tasso Azevedo,
parceiro da AVINA desde 2001 e agora diretor
do Serviço Florestal Brasileiro, tem sido o grande
promotor do Fundo Amazônia. A AVINA
apoiou a idéia desde o início, com incentivos em
estratégias para seu desenvolvimento conceitual
e para o processo de comunicação.
Um grupo de empresários rurais do Paraguai
destinou parte de suas propriedades à criação
de cinco novas Reservas Naturais Privadas,

aumentando em 20% o total de áreas protegidas
sob domínio privado. Atualmente, já são 16
proprietários comprometidos com a conservação
da biodiversidade no país, acumulando um total
de 272.956 hectares. Além dissso, encontram-se
em processo de aprovação outras 13 reservas.
A Rede Paraguaia de Conservação Ambiental
em terras privadas e ONGs, sócias da AVINA,
como a Fundação Moisés Bertoni, o Instituto
de Direito e Economia Ambiental - IDEA,
Guyrá Paraguai e a Fundação DeSdel Chaco,
entre outras, impulsionam este esquema
de conservação, que conjuga as atividades
produtivas com a conservação da biodiversidade.
O portal ECO contribuiu para mudar o
paradigma do jornalismo ambiental no Brasil,
colocando o meio ambiente no centro das
discussões sobre questões de desenvolvimento.
O ECO, do líder Marcos Sá Correa, faz
comunicação de alta qualidade, o que possibilita
a interpretação e compreensão dos fatos sob a
ótica ambiental. Criado a partir de um projeto da
AVINA (2004-2007), o ECO é fonte de referência
e inspiração para a burocracia federal da área
ambiental, assim como para as áreas ambientais
de grandes empresas brasileiras.
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Áreas Estratégicas

Desenvolvimento Econômico
Sustentável
Objetivo: Estimular a adoção de padrões de
produção, de comercialização e de consumo que
favoreçam a responsabilidade social empresarial,
a inclusão social, a sustentabilidade ambiental,
o comércio justo e a cultura empreendedora, a
solidariedade e a reciprocidade.

Em 2008, a avina investiu usd 6,9 milhões em
desenvolvimento econômico sustentável, o
que corresponde a 39% do seu investimento
total durante o ano. Com este montante,
somado a usd 14,3 milhões provenientes de
outras fontes, foram apoiadas 452 iniciativas.

A multiplicação de empresas responsáveis
Em 2006, a AVINA, em conjunto com o
Instituto Ethos, ICCO e o Fórum Empresa
criou o Programa Latino-americano para
a Responsabilidade Social Empresarial PLARSE para dar um salto na promoção
da ação empresarial responsável em toda
a América Latina. Hoje, uniram-se outras
organizações do continente como, por
exemplo, o Conselho Colombiano de
Responsabilidade Empresarial da Colômbia,
a Corporação Boliviana da RSE, a União
Nicaragüense para a Responsabilidade Social
Empresarial da Nicarágua, a Associação
de Empresários Cristãos do Paraguai e
a organização Peru 2021. Juntas, estas
organizações representam mais de 900
empresas latino-americanas que empregam
centenas de milhares de pessoas na América
Latina, contribuindo significativamente ao PIB
dos seus respectivos países.
O papel articulador da AVINA, em cada
país, tem sido parte fundamental na
construção desta arquitetura, pois tem
permitido fortalecer a base do PLARSE,

gerando um consenso diante da necessidade
de padronização dos indicadores da RSE em
nível continental. Os membros do PLARSE
têm elaborado planos e projetos para ampliar
o conhecimento dos conceitos e práticas da
RSE entre as empresas, a sociedade civil e
a imprensa, os quais têm contribuído para
catalisar o processo em cada país, além de
posicionar o tema na agenda dos meios de
comunicação.
Encontram-se ainda entre os objetivos do
PLARSE, impulsionar procedimentos e
iniciativas que contribuam para redução da
pobreza mediante a criação de pontes entre
os setores da base da pirâmide e as empresas;
a aplicação e promoção de conceitos como
os dos negócios inclusivos. Por outro lado, o
PLARSE avança no processo da construção de
uma rede social de jornalistas comprometidos
com a RSE em cada país, assim como no
desenvolvimento de alianças com setores
empresariais para a criação de prêmios
nacionais e continentais que destaquem o
trabalho dos jornalistas que promovem a RSE.
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Até agora, os resultados são promissores.
Além disso e pelo interesse demonstrado por
mais países e instituições, ainda há espaço
para a expansão. Na Argentina, empresários
sócios da AVINA fundaram, em 2007, o
Movimento Nacional de Empresários para a
Responsabilidade Social que promove, junto
ao Instituto Argentino de Responsabilidade
Social e Empresarial, estratégias alinhadas
com as do PLARSE na busca de uma ação
mais sistemática e de maior escala.
Este processo fortalece cada vez mais a
coesão das organizações promotoras da
RSE na América Latina e espera-se que esta
mobilização contribua, nos próximos anos,
para o desenvolvimento de uma agenda
comum no continente que permita obter
mudanças concretas na cultura e práticas
empresariais.

Alguns resultados do PLARSE em 2008 são:
▶

Aumento do número de empresas equatorianas que
adotam práticas de RSE

▶

Aumento do número de notícias, reportagens e
programas sobre a RSE nos meios de comunicação dos
países membros

▶

A formação da Rede Equatoriana de Jornalistas em RSE

▶

Início das articulações de dois projetos continentais de
combate à pobreza

▶

Apresentação da ferramenta dos indicadores regionais
homologados de RSE e de benchmarking para a
América Central

▶

Consolidação da Rede de RSE da América Central
- Rede CARSE- com a participação de seis países
(Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa
Rica e Panamá).

Reforçando o motor econômico
da América Latina
Na América Latina, existem mais de 18,5
milhões de micro, pequenas e médias
empresas (MPMEs), que geram mais de
61 milhões de postos de trabalho (77% do
emprego total) e contribuem com quase 50%
do PIB da região, segundo dados do Banco
Mundial. Representam a maior percentagem
do setor produtivo da América Latina, onde
apenas 0,2% é constituído por grandes
empresas. Na região, também existem mais
de 360 milhões de pobres sem acesso a
serviços básicos e que não se beneficiam da
economia de mercado globalizada, o que
representa uma importante oportunidade de
negócio para as MPMEs.

15

Apesar do seu importante papel na redução
da pobreza e da desigualdade na região,
as MPMEs enfrentam inúmeros desafios
para o seu crescimento e sustentabilidade,
que vão desde a dificuldade na obtenção de
empréstimos até a necessidade de fortalecer
sua gestão comercial e empresarial por meio
de serviços de consultoria e de formação, que
muitas vezes não podem custear. O FUNDES,
organização sem fins lucrativos, criada há
25 anos pelo fundador da AVINA, Stephan
Schmidheiny, tem por missão promover o
desenvolvimento competitivo das MPMEs
na América Latina, oferecendo-lhes serviços
sistemáticos de desenvolvimento empresarial,
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contribuindo assim para o desenvolvimento
sustentável da região.
A AVINA é a principal aliada do FUNDES,
oferecendo apoio econômico e também
estratégico na área de cooperação técnica, na
busca de sinergias e trabalhando com base
em uma estratégia continental para negócios
inclusivos. “O acompanhamento da AVINA é
permanente, possibilitando superar fronteiras
entre países, refletir e incorporar novos temas
ao nosso trabalho e viabilizar acesso a atores
institucionais globais. A AVINA se constitui,
então, como um elemento fundamental
para a consolidação, fortalecimento e
sustentabilidade de nossa organização”, disse
Ulrich Frei, Diretor Executivo do FUNDES
Internacional.
Em 2008, destacaram-se os resultados a
seguir, dentre os muitos obtidos com o
FUNDES e com o apoio da AVINA:
▶

Seu programa de desenvolvimento
de provedores implantado no Chile e
na Colômbia, com impacto direto em
127 PMEs e indireto em mais de 2.000
pessoas.

▶

Seu programa de salões de encontros
empresariais para gerar oportunidades
de negócios, que obteve a participação
de 73 grandes empresas no Chile e na
Guatemala, com impacto direto em 647
MPMEs e indireto em mais de 9.000
pessoas.

▶

No seu programa de desenvolvimento
local na Bolívia, criaram-se dois Centros
de Serviços Econômicos, que geraram um
aumento nas vendas de 5,3 milhões de
dólares, induzindo investimentos privados
superiores a 600 mil dólares, impactando
diretamente sobre 200 PMEs e, de forma
indireta, em 4.229 famílias.

AVINA, FUNDES and WRI Create
Network for Inclusive Markets
A AVINA, o FUNDES e o World Resources Institute (WRI)
criaram a Rede de Negócios Inclusivos com a finalidade de
apoiar o desenvolvimento empresarial e promover inclusão
social, valorização ambiental e participação econômica
numa escala significativa na América Latina, por meio
de modelos de negócios inclusivos que incorporem
comunidades de baixa renda, MPMEs, grandes empresas, a
sociedade civil e os governos.
Em 2008, a Rede organizou uma reunião durante a
Conferência Interamericana sobre Responsabilidade
Social Empresarial dedicada à “Inclusão nos
Negócios”, promovida pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento em Cartagena, na Colômbia. O
encontro, cujo enfoque foram ferramentas e mecanismos
inovadores para a criação de novos modelos de negócios,
contou com a apresentação de experiências exitosas de
negócios inclusivos em nível mundial: SBA Hydro and
Renewable Energy Pvt Ltd (“SHREY”) da Índia, Arme
Fácil MASISA da Venezuela e Dignified Mobile Toilettes
(Retretes Móviles Dignos) da Nigéria.
Para mais informações consultar este link: www.iadb.org/
mif/csramericas/2008/agenda.cfm?lang=es
No marco desta Conferência, a Rede lançou uma
ferramenta de colaboração no sítio www.nextbillion.
net/espanol enfocando a discussão do papel da empresa
privada e a disciplina de negócios na luta contra a pobreza
e a degradação ambiental.

“Os desafios do desenvolvimento
sustentável são ilimitados, importantes e
cada vez mais urgentes. Creio que vamos
para um período de desafios muito
difíceis para o mundo e, de fato, para
a América Latina. Acredito que, nesse
contexto, uma base saudável da economia
seria algo como um grande número
de MPMEs competitivas e capazes de
aprender e melhorar”.

Stephan Schmidheiny
Fundador da AVINA e do FUNDES
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▶

No âmbito da integração horizontal
da produção, constituiram-se 22
associações em El Salvador, aumentando
a competitividade das empresas
participantes e a quantidade e qualidade
dos empregos gerados, provocando
impacto direto em 192 MPMEs e sobre
mais de 1.400 pessoas.
Apesar de seu importante papel na redução da pobreza
e iniqüidade na região, as MPMEs enfrentam múltiplos
desafios para seu crescimento e sustentabilidade.

Resultados
Alguns resultados de parceiros na área de Desenvolvimento
Econômico Sustentável, em 2008:
Em 2008, as cooperativas de catadores de
materiais recicláveis de Buenos Aires, lideradas
pela sócia da AVINA Alicia Montoya, da
Cooperativa de Recuperadores Urbanos
O Álamo, conseguiram a inclusão do seu
trabalho no sistema de gestão de resíduos da
cidade. O trabalho recebe colaboração logística
estatal e consiste na coleta diferenciada em
grandes geradores e coleta residencial em
várias localidades. Um fato que demonstra
a relevância deste trabalho é que em 2007, o
orçamento para coleta na cidade era de 300.000
dólares anuais e a partir de 2008 ascendeu para
30 milhões de dólares.
No marco da realização do Primeiro Encontro
de Empreendimentos Associativos de
Classificadores de Resíduos do Uruguai, os
nove grupos participantes de Montevidéu e do
interior do Uruguai, definiram a conformação
de uma Rede Nacional que promovesse a
“Federação Livre, Aberta e Horizontal”. O
objetivo central desta é dignificar o trabalho
dos classificadores e buscar o reconhecimento
público e social pelos aportes deste setor à

conservação ambiental. Vale mencionar a
participação do Ministério do Desenvolvimento
Social no acompanhamento desta iniciativa e o
apoio do setor privado por meio da organização
Compromisso Empresarial com a Reciclagem –
CEMPRE, do parceiro da AVINA Jorge Meoni.
As escolas de negócios pertencentes à Social
Enterprise Knowledge Network (SEKN)
que a AVINA apoia desde a sua criação
em 2001, são as únicas da América Latina
incluídas no “The Global 100” de Beyond
Grey Pinstripes, um ranking mundial de
Escolas de Negócios, criado em 1998 com o
apoio do World Resources Institute, o qual
avalia os programas inovadores de Mestrado
na área Empresarial de tempo integral, que
contemplam nos seus currículos aspectos
sociais e ambientais. Neste momento, a
EGADE (posição 16), IESA (posição 63) e
a Universidade dos Andes (posição 95) se
encontram dentro das 100 melhores escolas
de negócios das 590 analisadas em nível
mundial e dentro das 4 universidades da
América Latina com essa distinção.
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Áreas Estratégicas

Governabilidade Democrática
e Estado de Direito
Objetivo: Fomentar a participação ativa da
sociedade organizada na busca de acordos
entre grupos de interesses diversos para
a melhoria, gerenciamento e controle dos
sistemas políticos, públicos e processos
decisórios.

Em 2008, a avina investiu usd 2,5 milhões em
governabilidade democrática e estado de direito,
o que corresponde a 14% do seu investimento
total durante o ano. Com este montante,
Somado a usd 1,9 milhões provenientes de
outras fontes, Foram apoiadas 3.545 iniciativas.

Paraguai: A democracia finca raízes
Pela primeira vez, em 197 anos de
independência da República do Paraguai,
transferiu-se o poder de um partido político
a outro de forma pacífica e democrática. Isto
foi possível nas eleições de 20 de abril de 2008,
marcadas pela transparência, por civismo,
respeito e uma participação cidadã bastante
engajada.
Um grupo de 13 entidades da sociedade civil
trabalhou intensamente durante os meses que
antecederam as eleições em diversas frentes,
num projeto que procurava conscientizar
os cidadãos a respeito do cenário eleitoral,
mostrando – de maneira não partidária
– o fortalecimento das instituições, da
transparência, da prestação de contas dos
candidatos e da legitimidade dos resultados.

Imagem de 20 de abril de 2008, em Assunção. Jornada
eleitoral histórica no Paraguai, marcada pela transparência,
um civismo exemplar e uma elevada participação cidadã.

A AVINA desempenhou um papel-chave
na estratégia de articulação das ações da
sociedade civil e na coordenação com
organismos internacionais como, por exemplo,
a Organização dos Estados Americanos,
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a Fundação Internacional para Sistemas
Eleitorais e o Centro de Assessoria e
Promoção Eleitoral. Muito antes das eleições,
a AVINA colaborou para que pessoas e
organizações pudessem enxergar além de
seus projetos individuais, conscientizandose e posicionando-se como cidadãos num
momento histórico imperdível.
A AVINA deu seu apoio à construção de um
grupo interinstitucional, com o propósito de
garantir a transparência nas eleições, por meio
de iniciativas como: um controle paralelo de

votos, conscientização das instâncias públicas
responsáveis e na construção de um centro
de monitoração para respostas e denúncias
eleitorais.
Essa nova conjuntura política no Paraguai
possibilitou que representantes do governo, do
setor privado e da sociedade civil se unissem
na construção de uma visão consensuada
de país, tendo 2030 como horizonte e se
compromentendo a contribuir para uma nação
mais inclusiva, solidária, educada, próspera,
sustentável e governável.

Espaço urbano em transformação
A cidade de Bogotá era conhecida pela
violência, criminalidade e baixos índices de
qualidade de vida. Isso há alguns anos. Hoje,
com a recuperação do que estava deteriorado,
Bogotá pode ser comparada com as melhores
cidades da América Latina no que se refere à
qualidade de vida. O projeto “Bogotá, Como
Vamos” é um exercício cidadão de avaliação
contínua das mudanças positivas que estão
ocorrendo na capital colombiana. A bemsucedida experiência foi aplicada também
às cidades de Cartagena, Cali, Medelín e
Barranquilla, que atualmente integram a
“Rede Colombiana de Cidades Como Vamos”,
que tem o apoio da AVINA e de outras
organizações e empresas colombianas.
A experiência de Bogotá chamou a atenção
de outras cidades da América Latina nas
quais cidadãos e empresas começavam
a perder esperança de que era possível
interromper a deterioração urbana. Os
prognósticos revelam que as cidades
continuarão crescendo rapidamente
nas próximas décadas, indicando a
necessidade urgente de buscar modelos

que garantam uma boa gestão do espaço
urbano, especialmente nas cidades de
dimensões médias. Por isso, muitas
cidades estão criando e experimentando
práticas inovadoras. A AVINA percebeu,
pela experiência em Bogotá e em outras
cidades, a oportunidade de contribuir para
a transformação de urbes latino-americanas,
visando a responder às exigências de hoje e
de amanhã de nossas grandes metrópoles.
Como fruto do intercâmbio promovido
pela AVINA entre cidades e cidadãos, já
surgem alguns elementos comuns tidos como
fundamentais para transformar cidades e
prepará-las para o futuro. Em primeiro lugar,
há necessidade de mobilizar os formadores
de opinião a respeito de uma visão de
cidade participativa, cuja construção seja de
todos. Nessa mobilização é fundamental a
participação de diferentes setores da sociedade,
com o propósito de diminuir as diferenças
econômicas e permitir diálogos com os
mais desfavorecidos. O fator de inclusão é
fundamental para o sucesso do processo ao
longo de seu desenvolvimento.
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Outro elemento fundamental é a certificação
de indicadores objetivos para medir o
desempenho da cidade em relação à qualidade
de vida de seus habitantes. É preciso, nesse
caso, a elaboração de um processo objetivo de
supervisão cidadã dos indicadores de qualidade
de vida, bem como dos órgãos públicos e com
apoio dos meios de comunicação. Quando
possível, deve-se consolidar o planejamento
aos indicadores e comprometer governos
municipais legalmente, para que efetuem
periodicamente a devida prestação de
contas sobre o desempenho aos cidadãos. A
procura de espaços de participação cidadã

para controlar a gestão pública favorece essas
mudanças. Finalmente, a gestão municipal deve
incorporar urgentemente ações para amenizar a
deterioração ambiental e enfatizar a questão da
mudança climática, tanto no que se refere aos
controles de poluentes como de adaptação às
variações que já se apresentam.
Em 2007, a AVINA começou a apoiar o
intercâmbio de experiências e metodologias
entre líderes-parceiros de várias cidades latinoamericanas. Nos últimos dois anos, cidades
como São Paulo, Buenos Aires, Santiago,
Mendoza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e

Belo Horizonte criou seu Movimento Nossa BH, somando-se, assim, à Rede Social
Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, inspirada no projeto Bogotá Como Vamos.
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Lima foram estimuladas pela metodologia
“Como Vamos” de Bogotá. Com apoio da
AVINA, essas cidades formaram uma rede de
intercâmbio com a participação ativa de mais de
40 regiões urbanas em todo o continente. Em
2008, dezenas de cidades no Brasil lançaram
sua própria “Rede Social Brasileira por Cidades
Justas e Sustentáveis”. Um indicador do sucesso
inicial dessas mobilizações urbanas é que, por
pressão dos cidadãos e empresas nas cidades de

São Paulo, Ilha Bela e Teresópolis, foi possível
mudar as leis municipais, obrigando-se as
Prefeituras a prestar contas, semestralmente e
de forma transparente, sobre seu desempenho.
A AVINA continuará trabalhando junto aos
lideres do poder público, do setor privado e
da sociedade civil, para que, em poucos anos,
seja possível relatar uma série de casos bemsucedidos de cidades transformadas e com uma
qualidade de vida em ascendência.

Resultados
Alguns resultados de nossos parceiros na área da Governabilidade
Democrática e Estado de Direito, em 2008.
Vinte sócios da AVINA no Equador, com
o apoio técnico, financeiro e estratégico
da Fundação, mobilizaram a cidadania e
conseguiram uma participação decisiva
e proativa para a instauração da nova
Constituição, aprovada no dia 28 de setembro
de 2008, com uma participação cidadã de
64%. Segundo o parceiro da AVINA Milton
Luna, aproximadamente 80% das propostas
apresentadas por seu movimento Contrato
Social pela Educacão foram incluídas na nova
Constituição. Também foram incluídos temas
relativos à água, economia solidária, etnias,
equidade de gênero e juventude.
Enrique Álvarez, parceiro da AVINA,
liderou e facilitou, por meio do Conselho
Assesssor de Seguridade da Guatemala e
no âmbito da Comissão de Seguridade do
Forum de Partidos Políticos, a elaboração do
anteprojeto de lei Marco do Sistema Nacional

de Seguridade. Para a sociedade guatemalteca,
a aprovação e aplicação desta lei representam
um melhoramento substancial do sistema
judiciário, uma vez que promove, entre outros
aspectos, a aplicação pronta e efetiva da lei e a
descentralização do sistema judicial.
O movimiento Nossa São Paulo alcançou
um resultado sem precedentes na história
da cidade, no que toca governabilidade e
transparência do governo municipal. Após
liderar um intenso processo de articulação
com organizações da sociedade civil, empresas,
líderes políticos e conselheiros do legislativo
paulistano, o movimiento conseguiu aprovar
a Emenda nº 30 (Programa de Metas).
A proposta foi inspirada no modelo do
movimento “Bogotá, Como Vamos”, que
exige o cumprimento do programa de metas
pelo poder executivo municipal sob pena de
cassação do mandato.
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Áreas Estratégicas

Equidade
Objetivo: Promover a igualdade de
oportunidades para o pleno desenvolvimento
das pessoas e das comunidades, o acesso a
formas dignas de trabalho e aos bens e serviços
públicos de qualidade, em um nível de promoção
dos e respeito aos direitos humanos.

Em 2008, a avina investiu usd 6,2 milhões
em equidade, o que corresponde a 35% do
seu investimento total durante o ano. Com a
soma de usd 1 milhão provenientes de outras
fontes, foram apoiadas 527 iniciativas.

As mulheres rurais se fazem ouvir
Quando as pessoas se calam, quando não
podem se expressar, nem mesmo chorando,
é porque estão submersas num drama de
paralisante desamparo. Vanete Almeida,
sócia da AVINA, soube escutar o silencio das
trabalhadoras rurais do interior brasileiro e
decidiu agir: “No princípio, essas mulheres
eram praticamente mudas, quase não sabiam
pronunciar seus nomes. A única referência
que possuíam era de suas comunidades. Hoje,
falam abertamente e têm um conhecimento de
sociedade mais abrangente”.

Encontro de mulheres ruralistas no Brasil, organizado pela
Rede de Mulheres Rurais da América Latina e do Caribe,
organização que proporciona voz e poder a este segmento da
população do continente.

Vanete é a fundadora e coordenadora executiva
da Rede de Mulheres Rurais da América
Latina e do Caribe - Rede LAC, formada por
25.000 trabalhadoras e 250 organizações em
23 países. Esta Rede promove o progresso
e defende os direitos deste amplo, porém
ignorado, segmento da população latinoamericana, vítima da pobreza, da violência, da
discriminação e do isolamento.
Na América Latina e no Caribe, a pobreza se
concentra no meio rural, onde duas de cada
dez pessoas vivem e trabalham. Destas, 74
milhões vivem na pobreza e 40 milhões são
indigentes, segundo o Fundo Internacional
para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA.
Nesta concentração de pobreza, as condições
de vida das mulheres são especialmente duras,
com baixos índices de escolaridade e altos
índices de violência doméstica. Ainda que as
condições variem entre comunidades e países,
a conexão de líderes comunitários permite a
busca em comum de soluções duradouras.
Desde 1990, a Rede articulou dezenas de
movimentos de mulheres rurais em toda
a América Latina, organizou encontros
nacionais e internacionais e participou em
denúncias e reivindicações para defender
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seus direitos. Inclusive, algumas de suas
integrantes conseguiram alcançar cargos
públicos em seus países.

representa somente a metade do caminho: “o
trajeto entre as suas casas e o aeroporto parece
ser o mais complicado para elas”.

Não é uma tarefa fácil manter reuniões e
comunicação entre elas e levá-las a conhecer sua
real situação. A maioria vive em zonas isoladas,
com enormes distâncias geográficas entre uma e
outra. São lugares onde não existe infra-estrutura
adequada para transporte eficaz nem para a
instalação de tecnologias de comunicação. A
Rede LAC as integra com suas parceiras e com
o mundo. Como diz Vanete, a participação
das mulheres nas conferências internacionais

Graças à LAC, as experiências e necessidades
dessas mulheres começam a serem ouvidas. As
comoventes histórias de 22 destas mulheres de
seis países, pioneiras na articulação da Rede
LAC e convertidas em líderes comunitárias,
foram registradas no livro comemorativo
“Uma história muito bonita”, lançado em
março de 2008 pela Rede LAC, com o apoio da
AVINA Brasil Nordeste e Museu da Pessoa de
São Paulo, Brasil.

O futuro da América Latina
Com apenas 20 anos, a estudante universitária
Francisca Cabrera já acumulava uma
experiência de três anos oferecendo
semanalmente oficinas de arte a crianças e
adolescentes em risco social em Santiago do
Chile. Embora no começo lhe parecesse difícil
manter a atenção de algumas crianças vítimas
de dificuldades familiares, econômicas e de
uso de drogas, Francisca aprendeu não só a
cuidar dos interesses dessa população, como
também a procurar a atividade que melhor
se adaptasse às circunstâncias. “As crianças
com as quais trabalho neste ano são mais
audiovisuais. Daí que decidi ensinar como
fazer produção televisiva”.
Francisca faz parte do programa de formação
de jovens líderes latino-americanos
“Recriando América Latina”, iniciado em 2006
por Jorge Razeto, líder-parceiro da AVINA
em Santiago, com o apoio de Marcia Sigüenza,
líder-parceira do Equador, e Joaquín Leguía,
líder-parceiro no Peru, e que inclui pessoal
da rede da AVINA em 12 países latinoamericanos.

Atualmente, a América Latina tem 106
milhões de jovens entre 14 e 25 anos. Sobre
seus ombros recairá a responsabilidade de
tomar decisões amanhã. No entanto, de
acordo com dados de 2008 do UNICEF, 39%
desses jovens vivem na pobreza e 15 milhões
sobrevivem com menos de um dólar por dia.
A taxa de desemprego nesse segmento chega
a 16,6%, quase três vezes mais que a dos
adultos, de acordo com dados da Organização
Internacional do Trabalho.
Essa rede continental organiza e interconecta
jovens com espírito empreendedor e
transformador, com o objetivo de trocar
conhecimentos, experiências e educação, e
proporcionar redes que resultem em esforços
para construir uma sociedade mais justa,
inclusiva e democrática no continente.
“Acredito que o mais importante é abrir uma
janela de esperança para a América Latina,
até porque os jovens de hoje serão os líderes
do futuro e os que devem ter a sabedoria e
a capacidade para construir uma sociedade
diferente”, diz Jorge.
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Dos encontros “Recriando América Latina”
já participaram 77 jovens entre 16 e 23 anos
de diversos países latino-americanos, os quais
replicaram sua experiência a milhares de
jovens participantes dos projetos dos quais são
líderes. Entre outras coisas, se responsabilizam
não apenas pelo próprio futuro, mas com o
futuro da América Latina, além das próprias
fronteiras locais.
“Iniciativa como essa só pode ser concretizada
com organizações como AVINA, que convida
a sonhar e, em seguida, ajuda a construir esses
sonhos”, diz Jorge. “Trilhamos o caminho
de forma muito unida, pensando os passos,
correndo riscos, assumindo tarefas e trabalhos,
e compartindo as alegrias e os sucessos”.

Jovens da comunidade de Recoleta em Santiago do Chile
aprendem a ver e interpretar seu mundo, graças ao trabalho
de produção audiovisual proferido pela jovem líder
Francisca Cabrera, do programa juvenil Recreando América
Latina, promovido com o apoio da AVINA.

Resultados
Alguns resultados de nossos parceiros na área de Equidade, em 2008:
A parceira da AVINA Martha Cranshaw
lidera uma rede pela prática dos direitos
dos migrantes da Nicarágua para a Costa
Rica. Seu trabalho permitiu evidenciar
a contribuição dessas pessoas tanto na
economia como na sociedade costarriquenha.
A campanha desenvolvida na Nicarágua
para “migrar bem” tem consistido em
evitar a migração ilegal, conscientizando
os nicaraguenses sobre a necessidade de
obtenção de passaportes, visto e permissão
para trabalhar e a importância de pagar o
seguro social, o qual lhes permitirá integrarse legalmente na sociedade. Esta gestão
viabilizou a diminuição da xenofobia, a
aplicação de políticas institucionais de

integração social, o aumento de relações mais
dignas e a obtenção de direitos trabalhistas e
sociais.
O governo do estado de Pernambuco decretou
a Lei 13.486, de 1° de julho de 2008, que institui
a Bonificação de Desempenho Educativo BDE. O BDE é uma retribuição por resultados
concedida a todos os servidores da rede pública
estadual, em função dos seus desempenhos
no processo educativo. A lei foi inspirada na
prática do PROCENTRO, instituição que a
AVINA apoia desde a sua concepção, a qual
distribui bonificação nos centros de ensino
experimental. Com esta lei, a bonificação foi
universalizada para toda a rede.
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Alianças Institucionais
A AVINA e a Rede Latino-Americana de Catadores de Lixo
recebem financiamento da Fundação Bill & Melinda Gates para
apoiar atividades de reciclagem sustentável na América Latina
A AVINA desenvolveu uma estratégia para
apoiar a Rede Latino-Americana de Catadores
de Lixo, a qual visa fortalecer e expandir
esforços para organizar a coleta de lixo na
América Latina, aumentar a inclusão social
e econômica, assim como reforçar a Rede
administrativamente. Esta iniciativa está
apoiada, em parte e pelo período de cinco
anos, por uma doação da Fundação Bill &
Melinda Gates no montante de US$5 milhões.
Também será realizado um projeto-piloto
replicável para aumentar e fortalecer as
capacidades organizacionais, sociais e

econômicas do Movimento Brasileiro de
Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR.
Este projeto pretende encontrar a forma de
integrar a voz dos cidadãos pobres no sistema
municipal de planejamento.
Com projetos como este, a AVINA tem
como objetivo desenvolver e aplicar
mecanismos formais e confiáveis com vistas
à compensação financeira dos catadores de
lixo, incluindo pagamentos pela coleta de
lixo e atividades de reciclagem, certificados
de crédito de carbono e outros serviços
ambientais.

AVINA, CARE e ECODES criam o Consórcio Água Clara
Em 2008, AVINA, CARE Internacional na
América Latina e no Caribe, e a organização
Ibéria Ecologia e Desenvolvimento
(ECODES) formaram uma aliança estratégica
denominada Consórcio Água Clara, cujos
propósitos são tornar visível, fortalecer e
impulsionar as organizações comunitárias
na América Latina e no Caribe que oferecem
serviços de água potável e saneamento
às populações, visando também ampliar
e melhorar a qualidade dos serviços. O
Consórcio identificou um grande potencial
dessas organizações para oferecer acesso a

serviços hídricos a pelo menos 18 milhões
de pessoas da região que ainda não dispõem
desses benefícios.
De acordo com dados do Banco Mundial,
essas Organizações Comunitárias Prestadoras
de Serviços de Água e Saneamento (OCPAS)
abastecem, atualmente, cerca de 40 milhões
de pessoas na América Latina. Com
apoio ao fortalecimento e expansão das
OCPSSAS na América Latina, o Consórcio
procura contribuir com os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio em Água e

25

26

Relatório Anual 2008

Saneamento, que, até 2015, se propõe a
reduzir pela metade a proporção de pessoas
no mundo sem acesso sustentável à água
potável e serviços básicos de saneamento.
No primeiro semestre de sua existência, o
Consórcio participou, por intermédio da
presença e testemunhos de seus líderes,

como relator, em 2008, no Pavilhão do Faro
de Iniciativas Cidadãs na Feira da Água de
Zaragoza, Espanha, e na VI Conferência
de Responsabilidade Social Empresarial do
Banco Interamericano de Desenvolvimento,
efetuada em Cartagena, Colômbia, para
informar e fortalecer o potencial dessas
organizações comunitárias.

AVINA, BID, MDS e MNCR se unem em projeto de
reciclagem de U$7,9 milhões
O projeto “Integração Sócio-Econômica
dos Catadores de Materiais Recicláveis”,
preparado pela AVINA em 2008, em parceria
com o Movimento Nacional de Catadores
de Materiais Recicláveis do Brasil, Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
Ministério de Desenvolvimento Social e Luta
contra a Pobreza do Brasil (MDS), mobilizou
US$ 7,9 milhões que serão investidos ao
longo de quatro anos no desenvolvimento
de um modelo de colaboração para a
inclusão econômica dos setores de baixa
renda a partir de ações de integração social
e profissionalização produtiva. As ações
dessa parceria contribuirão diretamente à
sustentabilidade econômica dos catadores e
suas famílias por meio da integração à cadeia
produtiva, do desenvolvimento de opções
geradoras de renda, do fortalecimento dos
vínculos e da solidariedade da comunidade. A
iniciativa contemplará cinco comunidades de
cidades brasileiras: Belém, Brasília, Salvador,
Abreu e Lima, e Aracajú. O projeto nasce com
o objetivo de se estender a outras cidades
brasileiras e a outros países latino-americanos.
Além de coordenar a articulação de todas
as entidades envolvidas, a AVINA será
responsável pela gestão técnica e operativa do
projeto, incluindo a interface entre as doações e
os parceiros locais, os quais serão responsáveis

pela execução do projeto “in loco”. Todos os
custos diretos do projeto serão cobertos pelas
contribuições dos parceiros investidores.
Claudio Cortelesse, chefe da equipe FOMIN do
BID afirma: “O projeto foi aprovado com grande
disposição pelos diretores, principalmente
pelo fato de reunir distintas fases do problema,
como a sustentabilidade, a perspectiva social,
econômica e ambiental. Da mesma forma, o
BID e a AVINA concordaram em expandir essa
iniciativa no que se refere ao método e conteúdo
a outros países da América Latina.

Cooperativa de reciclagem Reciclo em Brasília, futura
beneficiária do projeto Integração Socioeconômica de
Coletores de Materiais Recicláveis, promovido pela AVINA,
BID/FOMIN, MDS e MNCR.
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Na América Latina, 50 milhões de pessoas ainda não dispõem de acesso à água potável e 124 milhões vivem sem saneamento.
O Consórcio Água Clara busca contribuir para o desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em Água e
Saneamento, cuja meta, até 2015, é reduzir pela metade a quantidade de pessoas sem estes serviços.

AVINA e BID decidem desenvolver conjuntamente
base de doadores
A AVINA e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) decidiram
implementar conjuntamente uma base de
dados na Internet, que permitirá à sociedade
civil latinoamericana conhecer mais sobre as
organizações filantrópicas com investimentos
orientados à América Latina.
A colaboração surgiu a partir do estudo
“Doadores para a Sociedade Civil
Latinoamericana: Doadores Europeus, ONGs
Internacionais, Doadores Latinoamericanos e
Fundações dos Estados Unidos”, financiado e
realizado pela AVINA em 2007 e 2008.
A AVINA recebeu um co-investimento
de cerca de US$100.000 do Escritório de
Divulgação e Parceria do BID para expandir e
difundir a base de dados, que se denominará
Índice de Doadores para a América Latina.

Este produto se configurará como uma base
de dados relacional, multilingue, de fácil
manuseio e acessível para os que não dispõem
de conexão rápida à Internet.
A base contará com funcionalidades tais como
buscas por categorias, incluindo nome da
organização, tipo de organização, montante dos
seus investimentos anuais à América Latina,
enfoques geográficos, enfoques temáticos,
escritórios na América Latina e dados de contato.
Os doadores poderão acessar informações sobre
seus investimentos ou doações.
O Índice de Doadores para a América
Latina será lançado no mês de abril de 2009,
respondendo a uma necessidade identificada
pelos parceiros da AVINA de contar com
maiores informações sobre fontes de
financiamento para a América Latina.
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Resultados
Alguns resultados de nossos parceiros institucionais em 2008:
A América Latina é o cenário de 53% das
alianças, cooperação e intercâmbio de
informação entre os Empreendedores Sociais
de Ashoka no mundo. Nossa região é lider
mundial de colaboração entre os Fellows de
Ashoka, graças à integração dos escritórios
locais da Ahoka e ao apoio da AVINA, que
tem promovido o fortalecimento institucional
desta organização, apoiando iniciativas como a
criação da Escola Latinoamericana para Ação
Social Juvenil, entre outras.
O Centro Magis e Fé e Alegria, parceiros
da AVINA, promovem a educação de
qualidade na América Latina para milhões
de estudantes de baixa renda. Para cumprir
este objetivo, mais de 24.000 educadores se
formam em todo o continente. A Federação
Internacional de Fé e Alegria mantém
operações na Argentina, Uruguai, Nicarágua,
El Salvador, República Dominicana,
Chile, Paraguai e Panamá. Em 2008, o

Centro Magis também contribuiu para
o aprimoramento da qualidade de vida
de milhares de imigrantes, refugiados e
trabalhadores rurais do Paraguai, Equador,
Bolívia, Colômbia, Peru e República
Dominicana por meio do seu trabalho em
aliança com organizações associadas à
Companhia de Jesus na América Latina.
Graças à intermediação da AVINA, The
Clinton Global Initiative convidou o seu sócio
FUNDES para apresentar um compromisso de
apoio denominado “Commitment to Action”.
O FUNDES solicitou um financiamento de
US$30 milhões e, como contrapartida, assumiu
o compromisso de preservar e fortalecer
20.000 lojas pequenas na América Latina
para transformá-las em empresas varejistas
competitivas e modernas, mediante a aplicação
de capacitações e programas de treinamento,
previamente desenhados e testados em 10
países da região.
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Iniciativas de Comunicação
e Responsabilidade
Institucional
Segunda Convocatória de BOLSAS AVINA
A segunda convocatória do programa Bolsas
AVINA de Investigação Jornalística para o
Desenvolvimento Sustentável da América
Latina, iniciada em 2008, recebeu 510
propostas de 770 jornalistas em 24 países.
Após um rigoroso processo de seleção, por um
júri formado por 12 jornalistas e peritos, foram
concedidas 60 bolsas, cujos relatórios serão
publicados e divulgados em 2009.
O Programa Bolsas AVINA premia,
mediante apoio financeiro e técnico,
propostas inovadoras de pesquisa jornalística
sobre assuntos relevantes em matéria de
desenvolvimento sustentável na América
Latina, contribuindo desta forma com os meios
de comunicação e os profissionais de imprensa
para aprimorar a agenda pública.
Como parte do programa, a AVINA organizou
o II Encontro de Pesquisa Jornalística para o
Desenvolvimento Sustentável, realizado em
Cartagena de Índias, Colômbia, entre os dias
19 e 21 de novembro de 2008. O seminário
reuniu os 60 ganhadores da segunda edição do
Programa Bolsas AVINA. Como palestrantes
participaram Javier Darío Restrepo, réporter
colombiano especializado em ética jornalística,
e Jaime Abello Banfi, diretor da Fundação Novo
Jornalismo Ibero-americano e líder da AVINA.
O Programa Bolsas AVINA conta com o apoio
institucional da Fundação Novo Jornalismo

Ibero-americano (FNPI), Associação de
Jornalistas Europeus (APE), Fórum de
Jornalismo Argentino (FOPEA), Sociedade
Interamericana de Imprensa (SIP), Associação
Brasileira de Jornalismo de Pesquisa (ABRAJI),
Instituto Imprensa e Sociedade (IPYS), Agência
de Notícias pelos Direitos da Infância (ANDI),
Communication Initiative America Latina
(CILA), Aliança de Comunicadores para o
Desenvolvimento Sustentável (ComPlus),
Reporters d’Espoirs y Knight Center for
Journalism in the Americas.
Desde sua criação em 2006, o Programa Bolsas
AVINA mobilizou cerca de 1.800 jornalistas
de aproximadamente 900 meios de imprensa
de América Latina, Europa e Estados Unidos,
propondo uma cobertura mais aprofundada
em assuntos como comércio justo, negócios
inclusivos, mudança climática, transparência,
inclusão social, acesso à água, integração da
América Latina, artes e educação.
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Responsabilidade Social na AVINA
A AVINA tem apoiado a causa da
Responsabilidade Social Empresarial (RSE)
na América Latina desde seu início, já que
os princípios que regem a RSE estão em
total harmonia com aqueles que inspiraram
a criação da AVINA. Nas escalas local e
continental, nossa fundação vem fomentando,
articulando e promovendo diversas iniciativas
em associação com seus parceiros. Neste
contexto, se destaca a criação do Programa
Latinoamericano de Responsabilidade Social
Empresarial (PLARSE).
Incentivada por todos estes procedimentos de
alto impacto, assim como pelas transformações
continentais e pela procura constante de
maneiras para aprimorar a qualidade das
relações com os formadores de opinião,
em 2008, a AVINA iniciou um processo
denominado Responsabilidade Social na
AVINA (RSA). Esta iniciativa pretende reforçar
a condição da AVINA como uma organização
socialmente justa, ambientalmente responsável
e economicamente relevante, estabelecendo
assim um processo de gestão transparente
baseado em sistemas e processos integrados.
A AVINA escolheu uma metodologia
originalmente composta pelas organizações
que desenvolvem localmente o projeto Cluster
do Fundo Multilateral de Investimentos
(FOMIN), amparado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID)

com diversos sócios. Esta metodologia,
adaptada à estrutura da AVINA, conta com
cinco fases de desenvolvimento:
1.
2.
3.
4.
5.

Sensibilizar e analisar a sustentabilidade
Diagnosticar a gestão sustentável da AVINA
Elaborar política e planos de ação
Implementar ferramentas de gestão
Incorporar mecanismos para a gestão da
responsabilidade social

Em vista da importância de realizar um
diagnóstico para a definição de metas,
estratégias e ações, foram criados indicadores
específicos para a AVINA, inspirados nos
parâmetros que estabelece o Global Reporting
Initiative (GRI), os indicadores do Instituto
Ethos e os utilizados pelo Instituto Argentino
de Responsabilidade Social (IARSE). Os
principais objetivos desta etapa, que culminou
em 2008, foram: obter informação sobre as
práticas atuais de gestão e ouvir propostas
para possíveis ações que contribuam para a
excelência e a gestão responsável da AVINA.
A AVINA, em 2009, tentará avançar no análise
do diagnóstico, fortalecendo e destacando as
boas práticas já existentes. Numa segunda fase
e, com a colaboração e o compromisso de toda
a organização, se dedicará a estabelecer novas
formas de relacionamento, gerenciamento e
responsabilidade.
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Gestão Institucional
AVINA em Números
Pelo segundo ano consecutivo, este Informe
Anual inclui o relatório dos auditores
independentes (PricewaterhouseCoopers)
sobre o desempenho financeiro de forma
resumida, baseado nos balanços financeiros
consolidados e preparados pela administração
com base nas Normas Internacionais de
Informação Financeira (NIIF).
A auditoria dos balanços financeiros
consolidados se complementam com um
serviço de auditoria interna, que abrange a
revisão em vários países onde atuamos em
diversos aspectos da nossa gestão, preparado
pela firma KPMG para o Comitê de Auditoria
e Riscos de nossa Junta Diretora.

Financiamento da Fundação AVINA
AAs atividades realizadas pela AVINA em
2008 foram financiadas pela VIVA Trust. Ao
mesmo tempo, iniciou-se o trabalho com
alianças de co-investimento para aumentar os
recursos que podem ser direcionados para as
estratégias compartilhadas com seus sócios. Em
dezembro, a AVINA assinou um acordo com
a Bill & Melinda Gates Foundation e recebeu
a primeira remessa para facilitar e organizar
os movimentos de coletores de materiais
recicláveis na América Latina, para sua inclusão
econômica e social, com uma contribuição
anual de um milhão de dólares, por cinco anos
administrados pela AVINA, que contribuirá
com U$ 1.250.000 para a mesma causa.

Os recursos recebidos em 2008 para contribuir
com as ações da AVINA foram:

VIVA Trust

USD 36.880.000

Gates Foundation

USD

1.000.000

Outras Fontes

USD

147.000

Total

USD 38.027.000

Despesas na América Latina
A tabela abaixo ilustra o total pago pela
AVINA em investimentos realizados desde
1994 e sua distribuição por país:
INVESTIMENTOS NA América Latina
desde 1994
PAÍS

TOTAIS (*)

2008 (*)

Argentina

25.409

1.389

Bolívia

5.892

378

Brasil

31.998

3.627

Chile

17.005

943

Colômbia

1.774

507

Equador

3.850

350

Países da América
Central e México

12.324

231

Paraguai

17.187

366

Peru

12.822

615

Uruguai

1.072

202

956

1

Venezuela
Mais de um país

186.888

9.069

TOTAL

317.177

17.678

(*) Cifras em milhares de USD
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InvesTIMENTOS eM 2008
Argentina
8%

InvesTIMENTOS TOTAIS

Bolívia,
Paraguai e
Uruguai
8%

Argentina
8%

Brasil
10%
Mais
de um país
58%

Chile
5%

Mais
de um país
52%

Colômbia,
Equador, Peru
e Venezuela
6%
Países da
América Central
e México
5%

A tabela e os gráficos refletem o investimento
acumulado em cada país, para o qual o
investimento foi direcionado.

Bolívia,
Paraguai e
Uruguai
5%

Brasil
21%

Chile
5%

Países da
América Central
e México
1%

Colômbia,
Equador, Peru
e Venezuela
8%

Nos casos em que um investimento da AVINA
teve um impacto em dois ou mais países, foi
classificado na categoria “Mais de um país.”

Balanced Scorecard
Medição do desempenho

Após confirmada a utilidade desta ferramenta
de gestão em 2007 como parte da melhoria
contínua, em 2008 ajustamos alguns
indicadores para melhorar os resultados.
No contexto geral, a AVINA melhorou
significativamente seu desempenho no ano
de 2008 em relação ao ano anterior, conforme
mostrado no gráfico a seguir. Houve um maior
cumprimento das metas estabelecidas em 2008,
embora com maiores níveis de exigência.
Com exceção de cinco entre 36 indicadores,
houve um cumprimento quase total das metas
estabelecidas e, em alguns casos, as metas
foram superadas em mais de 25%.

Os resultados dos níveis 1 e 2 foram
superados em aproximadamente 58% e 91%,
respectivamente, para as metas estabelecidas
para o ano de 2008. O gráfico mostra que em
2008 registraram-se 19 resultados no nível 1,
86 no nível 2 e 86 no nível 3.
Nos indicadores nos quais a AVINA não
conseguiu atingir as metas previstas, estas
estavam relacionadas à obtenção de uma
maior diversidade na nossa comunidade de
sócios e aliados, o que reflete a diversidade
do continente, algo difícil de se reverter em
curto prazo. Por outro lado, estimamos que
precisamos trabalhar mais, internamente,
a necessidade de monitorar e registrar as
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4
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0
2008

18
14
10

10

8

5

5
1
Meta ultrapassada
(25% ou mais)

Meta cumprida

Meta próxima ao
cumprimento
(90%)

2007

conquistas de nível 3 e a contrapartida
conquistada por nossos sócios em nossos
investimentos.
Estes resultados nos incentivam, mas, acima
de tudo, desafiam-nos a continuar melhorando
nosso desempenho institucional.

Contrapartida e Alavancagem
Como parte de sua estratégia para promover
alianças, a AVINA estimula e trabalha com
mecanismos que favoreçam que empresas
e outras entidades também apóiem

Meta não cumprida

financeiramente as ações de seus sócios e aliados.
Os resultados registrados em 2008 estiveram
bem abaixo da meta para o ano, e representam
uma queda de 10M em comparação a 2007.
Acreditamos que um fator que pode ter afetado
essa realidade tenha sido a crise global que se
evidenciou no último trimestre, momento em
que historicamente efetuamos nossos registros.
Os resultados registrados em 2008 são os abaixo
explicitados:
Contrapartida: é o dinheiro arrecadado pelos
sócios para co-financiar os projetos nos quais
a AVINA investiu durante o ano de 2008.

Contrapartida e Alavancamento para as Iniciativas dos Sócios

REGIÃO

INVESTIMENTO
AVINA

Andina
Mesoamérica

OUTROS INVESTIMENTO

%
MOBILIZADO

CONTRAPARTIDA

ALAVANCAGEM

TOTAL

1.974.661

877.850

273.756

1.151.606

58%

Brasil

3.707.692

5.828.598

7.186.989

13.015.587

351%

Cone Sul

2.355.861

365.863

2.332.340

2.698.203

115%

Grandes Rios

1.398.187

680.349

310.000

990.349

71%

Continentais

8.241.308

9.694.509

-

9.694.509

118%

TOTAL

17.677.709

17.447.169

10.103.085

27.550.254

156%
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Recursos para co-investimentos. Como
Alavancagem: é o dinheiro que os sócios
mencionado anteriormente, a AVINA
conseguiram arrecadar de outras fontes para
começou a estabelecer alianças institucionais
suas iniciativas e organizações ao longo de
com co-investidores em algumas
2008, em parte graças à gestão das equipes da
oportunidades de transformação continental
AVINA junto às fontes de financiamento.
para intensificar as ações necessárias para o
Os fundos obtidos como consequência
alcance das metas estabelecidas. Os fundos
dos contatos facilitados pela AVINA, que
arrecadados pela AVINA para esta concepção
constituem um dos serviços mais apreciados
representam uma nova categoria de recursos
pelos sócios, não foram incluídos nesta
geridos em favor dos líderes e, nos anos
análise. Tampouco foram registrados aqui
vindouros, estarão incluídos na rubrica
os investimentos indispensáveis em espécie,
“Investimentos AVINA”.
bens e serviços, que também são críticos para
alcançar os objetivos de nossos sócios.
B B
B
S
C
1

2

3

4
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SS
CC
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C C
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Retroalimentação de nossos sócios
Sócios compartilham percepções
sobre a AVINA
A AVINA colabora com uma comunidade de
sócios latino-americanos, cada um deles líder
em seu campo de atuação. Seu trabalho se
concentra em quatro áreas que são: Equidade,
Governabilidade Democrática e Estado
de Direito, Desenvolvimento Econômico
Sustentável, e Conservação e Gestão de
Recursos Naturais. A maioria deles considera
que as atividades que realizam com a AVINA
estão compreendidas dentro do marco do
desenvolvimento econômico sustentável:

Equidade

Recursos
Naturais

23%
20%

26%
31%

Governabilidade
Economia
Sustentável

Para fortalecer seu trabalho a nível continental,
a AVINA oferece aos seus sócios um leque
de serviços e amplas oportunidades para se
relacionar, intercambiar conhecimentos e
definir ações com vistas ao desenvolvimento
sustentável da América Latina. Nossos
principais aportes são o investimento de nossos
recursos e o nosso tempo em serviços para os
parceiros, como também a facilitação de ações
conjuntas. Por esta razão, se torna fundamental
receber freqüentemente retroalimentação
transparente de nossos sócios para assegurar
que nossas contribuições sejam valiosas para o
cumprimento de seus objetivos. Para compilar
esta informação, a AVINA envia anualmente
uma pesquisa a seus sócios, denominada
Ciclo de Aprendizagem. Os resultados deste

exercício quantitativo são insumos importantes
para o aprimoramento de nossos serviços e
prioridades.

Perfil dos sócios
A pesquisa de 2008, realizada pela empresa
argentina Perspectivas Sociais, foi feita por
amostragem com 600 sócios, dos quais
responderam 570, o que equivale a uma taxa de
resposta de 95%, com uma margem de erro de
aproximadamente 1,26%. 61% dos sócios que
responderam são homens e 39% são mulheres.
A média de idade é de 46 anos e 94% possuem
nível superior.
A pesquisa também revelou que a grande
maioria dos sócios trabalha, principalmente,
na sociedade civil. Entretanto, ao longo de suas
carreiras passaram por outros setores. 96%
trabalham ou trabalharam na sociedade civil;
e 69% trabalham ou trabalharam no setor
privado. 43% trabalharam no setor público
e 59% no mundo acadêmico. Não causa
surpresa, então, que quase todos os sócios
trabalhem em alianças entre múltiplos setores.

Serviços da AVINA
Para catalisar processos com impacto
continental e fortalecer os seus sócios, a
AVINA oferece um conjunto de serviços
que variam segundo as suas necessidades
e iniciativas. Em comparação com 2007,
observa-se, com pouquíssimas exceções, que os
níveis de satisfação com os serviços cresceram
ou se mantiveram de um ano para o outro.
Para averiguar quais são os serviços que
nossos sócios mais valorizam, foi solicitado
que os ordenassem segundo sua importância.
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de intercâmbio
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0
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70
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Acesso a outras fontes
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Fortalecer sua
organização
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70

Fortalecer sua
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70
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0
Facilitação de
alianças entre a
sociedade civil e
o setor privado

Apoio para
Apoio para sistematizar
fortalecer as redes
e compartilhar
participantes
conhecimentos
adquiridos

Os quatro serviços mais valorizados foram:
apoio financeiro, fortalecimento de redes,
fortalecimento de organizações e geração
de espaços de reflexão e vinculação. É
interessante observar que não existe um
predomínio significativo entre os quatro
serviços mais valorizados pelos sócios.
Assim, a diferença entre o serviço eleito
como prioritário, apoio financeiro, não é
significativamente superior ao seguinte,
fortalecimento a redes. Para AVINA significa
que devemos continuar priorizando um leque
de serviços de qualidade para nossos sócios.

Impacto
Outra seção de perguntas da pesquisa busca
saber quantos sócios estão de acordo com
frases ditas por outros sócios. Este ano, 75%
(em comparação com os 71% de 2007), dizem
estar de acordo que “AVINA é um espaço
neutro com a capacidade para conectá-

85

53

100
84

83

78

Apoio para
fortalecer as
capacidades de
comunicação

Espaços de
reflexão e
vinculação

0

Apoio para
instalar temas de
desenvolvimento
sustentável

Espaços
para aprender
sobre DS

Apoio financeiro
(15%)

Apoio financeiro
(17%)

Fortalecer as redes
(13%)

Desenvolvimento e
Gestão de Projetos
(13%)

Fortalecer sua
organização
(11%)

Fortalecer as redes
(13%)

Espaços de reflexão
e vinculação
(11%)

Fortalecer sua
organização
(12%)

2008

2007

los, transcendendo limites geográficos, e
possibilitando ações de maior impacto”. E
79% (em comparação com os 74% de 2007)
concordam que “AVINA permitiu que eles
participassem em espaços de construção e
ação coletiva, e que isto deu transcendência a
seu trabalho individual.”
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Comunidade de relacionamentos
Líderes sócios

Aliados

Total da Comunidade

Andina / Mesoamérica

Região

194

797

991

Brasil

172

992

1.164

Cone Sul

334

854

1.188

Grandes Rios

243

701

944

Continentais

30

791

821

TOTAL

973

4.135

5.108

Aliados: são aquelas pessoas que colaboram ativamente com a rede da AVINA, oferecendo ou recebendo serviços.

Grandes Rios: Uruguai e litoral Argentino,
Paraguai e Bolívia
Continentais: Iniciativas Estratégicas, Pontes
Internacionais, Costas e Água

Andina / Mesoamérica: Peru, Equador,
Colômbia e Mesoamérica
Cone Sul: Argentina, Chile

EvoluÇÃO DA COMUNIDADE
Evolução da Comunidade

2006

2007

2008

Líderes

934

924

973

Aliados

2.754

3.308

4.135

TOTAL

3.688

4.232

5.108

Opinião dos sócios
(selecionamos os seguintes comentários
extraídos da enquete anônima do Ciclo de
Aprendizagem):

▶ “A AVINA é um espaço que nos fortalece
afetivamente e nos dá um sentimento
de comunidade, inspirando-nos para
seguir adiante, superando e/ou vivendo as
dificuldades pessoais, ambientais, sociais
e políticas. A AVINA me faz confiar que,
com seu estímulo, conseguirei dar minha
contribuição.
▶ A AVINA é sempre uma ponte para unir
muitos pontos, no sentido de nos conectar e
trabalhar de maneira articulada. A AVINA
é, sobretudo para mim, o espaço, quase o
lar, para respirar, aprender, intercambiar,
analisar e carregar as energias para levar
adiante os projetos.
▶ O apoio da AVINA nos ajudou a dar um
salto enorme no impacto de nossas ações, na

qualidade das tarefas cumpridas, na reflexão
acerca de nosso trabalho e no fato de nos
sentirmos acompanhados com grande
eficiência, calor humano e justiça.

▶ Creio que a função da AVINA em nosso país
é fundamental para chegar alcançar a uma
sociedade mais democrática e sustentável.
▶ Destaco o valor agregado da visão da
AVINA no médio prazo; o saber aguardar
os processos organizacionais e investir
em ações que podem não prosperar por
serem de alto risco. Apostar no alcance de
resultados coletivos e de incidência, em lugar
de ressaltar ações individuais.
▶ No meu caso, se não houvesse aparecido a
AVINA, eu me daria por vencida. Gostaria
que o grande trabalho realizado pela AVINA
fosse mais visível e que se difundissem sua
visão e missão de maneira mais ampla.
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A equipe da AVINA opina sobre a
organização
Anualmente a AVINA realiza uma pesquisa
entre seus colaboradores, o que constitui
uma importante oportunidade de diálogo
institucional. Em 2008, e pelo segundo ano
consecutivo, a pesquisa foi aplicada pelo
Grupo Dando, de Costa Rica. Os resultados
apresentados são muito promissores:
obtivemos uma pontuação superior à do ano
anterior e contamos com 95% de participação índice considerado alto - levando-se em conta
que a colaboração com o estudo é voluntária.

Entretanto, nossa aspiração é obter resultados
futuros acima de 80% em todos os fatores que
compõem cada uma das três seções.

Em 2008, a seção referente ao Clima
Organizacional alcançou um nível de
satisfação médio de 82%; na Gestão de
Serviços, obtivemos 80% e na recente incluída
seção Estilo de Liderança, chegamos a 82%.

Embora nossos avanços nos deixem muito
satisfeitos, ainda há áreas que requerem
melhora. Vários dos fatores que receberam
pontuações mais baixas estão sendo atendidos
por diferentes processos iniciados ao final
de 2008, incluindo um novo programa
institucional de Responsabilidade Social.
Dentre outros compromissos, em 2009
trabalharemos para depurar a comunicação
no interior das equipes, analisaremos a
forma de melhorar os processos de consulta e
participação e desenvolveremos um plano de
capacitação para nossa equipe.

A seção Gestão de Serviços está composta
por sete fatores, dos quais melhoramos em
seis e somente em um fator, Responsabilidade
Social, obtivemos um resultado inferior ao
de 2007. É gratificante constatar, sobretudo,
que a satisfação pelo trabalho e orgulho de
pertencer à AVINA está no patamar de 92%.

Dos 17 fatores que compõem a seção Clima
Organizacional, destacam-se os de Satisfação
Laboral, Cooperação e Relacionamento
Interpessoal, nos quais nos situamos três pontos
acima da pesquisa do ano anterior. Todos os
fatores, sem exceção, estiveram acima da média
do mercado, que se encontra por volta de 72%.

Fatores que merecem destaques:
Descrição do fator

% Fator 2008

% Fator 2007

Satisfação pelo trabalho

92%

89%

Orgulho de pertencer à AVINA

92%

91%

Cooperação e relacionamento com os colegas

92%

89%

Condições físicas de trabalho e equipe

90%

90%

Objetivos institucionais

90%

83%

Fatores que requerem nossa atenção:
Descrição do fator

% Fator 2008

% Fator 2007

Comunicação ascendente

78%

82%

Responsabilidade social

78%

79%
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Plenária AVINA 2008
Em maio de 2008, na cidade brasileira de
Curitiba, a AVINA celebrou pela primeira vez
em seus 14 anos de existência, uma reunião em
que participaram todos os colaboradores que
compõem a organização na América Latina.
Os empregados, que representaram um
leque de 14 países, participaram em sessões

plenárias e em grupos, onde puderam
conhecer e debater os objetivos estratégicos
da AVINA para o horizonte de 2012. A
experiência também permitiu que a equipe
internacional pudesse se conhecer melhor,
aprender com os casos de sucesso e receber
treinamento para melhor contribuição nas
ações prioritárias da organização.

Na versão internet deste informe, encontram-se mais informações sobre a
atuação de AVINA e documentários em vídeo: www.informeavina2008.org

