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destaQues

•  a avina contribuiu com 76 resultados que promoveram o 
desenvolvimento sustentável na américa latina: mudan-
ças comprovadas no trabalho desenvolvido por nossos 
aliados, parceiros e suas redes, com o apoio da avina.

•  doze destes resultados beneficiaram mais de um milhão 
de latino-americanos.

•  a equipe da avina redesenhou, em toda a sua extensão, 
nosso modelo operacional e nossa estrutura em um 
processo participativo que durou seis meses, cujo objetivo 
foi o melhoramento de nosso alinhamento com a visão e 
os objetivos institucionais de longo alcance.

•  como parte de sua reformulação, a avina lançou uma 
estratégia para priorizar oportunidades de impacto de 
relevância continental (oRcs). cinco dessas iniciativas 
regionais foram anunciadas em 2009.

 
•  a comunidade de parceiros e aliados da avina manteve-

se estável em 4720, ligeiramente inferior a 2008, mas 
11% superior a 2007. ao mesmo tempo, uma forma de 
colaboração mais simples e eficiente permitirá flexibili-
dade e crescimento maior no futuro.

•  a avina diminuiu seus custos em 13 países em 6% em 
termos absolutos, apesar de absorver uma série de custos 
iniciais relacionados com sua transição interna. Projeta-se 
que a reestruturação implementada em 2009 gerará uma 
maior eficiência em 2010.

•  a avina investiu us$ 13,7 milhões de dólares e ajudou 
a mobilizar us$ 28,1 milhões para um total de us$ 41,8 
dirigidos a nossos aliados e iniciativas que apoiamos na 
américa latina.

•  as visitas ao nosso site aumentaram em mais de 70%, 
chegando em torno de 250 mil acessos no ano, enquanto 
o número de usuários registrados em nosso intercâmbio 
virtual de aprendizagem “compartir” cresceu aproxima-
damente 30%. nosso Índice de doadores para a américa 
latina, lançado em agosto com o Banco interamericano 
de desenvolvimento, chegou a milhares de usuários em 
seu primeiro mês de funcionamento virtual.

•  os jornalistas que participaram de nosso programa de 
Bolsas atingiram a um público estimado em mais de 70 
milhões de pessoas, através de seus respectivos meios, 
disseminando as perspectivas inovadoras e matérias 
relacionadas com o desenvolvimento sustentável na 
américa latina.

•  a Fundação avina e a avina américas firmaram convênios 
de financiamento com a Fundação Bill & melinda Gates, 
Fundação skoll o Banco interamericano de desenvolvimento, 
a Fundação Packard, a Fundação coca-cola e a dutch 
cooperation agency (icco) para apoiar conjuntamente 
nossa rede de aliados na américa latina.



4

Pa n o R a m a  2 0 0 9

mensaGem do PResidente

Brizio Biondi-Morra

Para a avina e para grande parte do mundo, o maior 
desafio em 2009 foi transformar a crise em oportunidade. 
com um colapso financeiro global que afetou tanto 
empregos como lucratividade em todo o mundo, negócios, 
governos e organizações da sociedade civil tiveram de 
recorrer à criatividade, buscar formas para serem mais 
eficientes e adaptarem-se rapidamente. apesar de o desafio 
continuar em 2010, na avina, estamos orgulhosos por 
anunciar que fomos capazes de fazer um bom uso da crise/
oportunidade para redesenhar nossas estruturas, de forma 
a que se ajustassem melhor a uma perspectiva de futuro de 
nossa missão e estratégia continental. certamente nossa 
missão de desenvolvimento sustentável nunca foi tão 
relevante como agora.

entendo que 2009 nos fez tomar consciência do quanto 
estamos interconectados e como nossos mecanismos 
nacionais e internacionais são insuficientes para enfren-
tarmos a vertiginosa complexidade e as grandes variáveis 
que vemos ao nosso redor. À medida que entramos na 
segunda década do novo século, não podemos tomar 
nada por garantido. seja pela flutuação dos valores de 
commodities e dos alimentos, o desapontamento geral após 
a conferência de copenhague sobre mudança climática, ou 
o risco de instabilidade política que paira sobre a américa 
latina, os acontecimentos demonstraram claramente que 
os cidadãos, governos e organismos internacionais devem 
encontrar outras formas de se organizar e atuar no novo 
contexto global. não fazê-lo nos levaria a colocar em risco 
as realizações alcançadas com grande esforço por toda uma 
geração e nos veríamos obrigados a entregar às futuras 
gerações um entorno em decadência.

neste contexto global, a américa latina desempenha um 
papel cada vez mais influente e nada torna isso mais evi-
dente do que o desafio climático. enquanto estados unidos 
e china continuam evitando assumir sua responsabilidade 
em reduzir emissões e ajudar países em desenvolvimento 
a diminuírem as suas emissões e adaptarem-se à mudança 
climática, o Brasil chegou a copenhague com objetivos 
concretos para a redução da emissão de gases e com um 
pedido de transferência de recursos financeiros e tecnológi-
cos para ajudar outras nações em desenvolvimento. outro 
país latino-americano, a costa Rica, representa um modelo 
para ser seguido, tendo instituído uma taxa por emissões de 
carbono há mais de uma década. de outra parte, a colôm-
bia vem protegendo mais de 90% da amazônia colombiana 
em reservas indígenas e parques ecológicos.
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em toda a região, modelos inovadores para valorização de 
florestas em pé e serviços ambientais estão servindo como 
referência para políticas climáticas, tal como a proposta 
Yazuní, no equador, o Fundo amazônia, no Brasil, ou os 
projetos de Redução de emissões de desmatamento (Redd), 
na Bolívia. torna-se cada vez mais evidente que a américa 
latina não é apenas uma região abençoada pela natureza 
por suas florestas, água doce e biodiversidade, mas também 
uma fonte de pensamento inovador e experimentação 
para um desenvolvimento próspero, verde, com baixas 
emissões de carbono. a américa latina aproveitará esta 
grande oportunidade para se posicionar para o futuro, ou as 
sombras do seu passado vão prendê-la novamente? vemos 
que existem alguns indicadores preocupantes.

um recente estudo da Fundación latinoamérica Posible 
(análisis de sostenibilidad 2009) demonstra bem a situação. 
a pobreza ainda retém o progresso na região, assim 
como a educação de baixa qualidade, a escalada da 
violência e o aumento da desigualdade. além disso, há uma 
acelerada polarização em que alguns países fortalecem 
suas democracias, suas economias e seus indicadores de 
desenvolvimento humano, enquanto outros parecem ir na 
direção contrária em todos estes aspectos. o resultado das 
onze eleições nacionais previstas em toda a região para 
2010 será chave para determinar se a américa latina está 
na direção de uma maior polarização ou de uma progressiva 
estabilidade.

com certeza, este é um momento crucial para o futuro 
da américa latina e do mundo, seja com relação a clima, 
economia, recursos naturais, democracia ou direitos 
humanos. é aqui que a Fundação avina pode desempenhar 
seu papel, juntamente com seus milhares de aliados dentro 
e fora da região, unindo seus esforços e recursos para fazer 
a balança em todo o continente pender para um futuro mais 
sustentável. nosso trabalho é investir em capital social e 
articular alianças que capacitem pessoas e organizações 
para enfrentarem os desafios mais relevantes do momento. 
Ficamos satisfeitos em apoiar e participar de uma série 
de resultados animadores em 2009 que contribuíram para 
a melhora das condições de vida de milhares de latino-
americanos.

no Peru, a avina trabalhou com recicladores e seus aliados 
no processo de aprovação de uma lei federal que reconhece 
formalmente essa atividade laboral, abrindo oportunidades 
e melhorando as condições para mais de cem mil famílias. 
a avina colabora com uma coalizão de organizações em 

todo o continente que busca integrar, como participantes 
produtivos, milhões de trabalhadores no setor de reciclagem 
para que agreguem, com dignidade, valores econômicos, 
ambientais e sociais para suas comunidades,. neste ano, 
celebramos diversos avanços no programa de reciclagem, 
quando cidades e governos nacionais abriram suas portas e 
estabeleceram alianças com cooperativas de reciclagem na 
argentina, colômbia, chile, Bolívia, equador e Brasil.

no chile, a avina e seus aliados conseguiram colocar a 
política energética na agenda nacional, mobilizando os 
meios de comunicação, empresas e serviços públicos, 
bem como três candidatos presidenciais, em torno de uma 
análise preparada por especialistas sobre os diferentes 
cenários energéticos do futuro e as várias opções possíveis 
para solucionar as necessidades de energia do país. depois 
de produzir estudos e convocar um debate nacional, a 
avina está agora trabalhando com uma rede de organiza-
ções que buscam elevar a conscientização e o compromisso 
dos cidadãos sobre o tema energético, para que sejam 
capazes de acompanhar se os políticos cumprem as suas 
promessas e tomam, de forma transparente, as decisões 
mais adequadas para o futuro do chile.

a avina foi um dos cofundadores e membro da comissão 
do Fórum amazônia sustentável no Brasil, juntamente com 
30 empresas líderes e organizações da sociedade civil. em 
2009, o Fórum contribuiu decisivamente para pressionar 
o governo brasileiro para que assumisse plenamente seu 
compromisso de reduzir o desmatamento na amazônia e as 
emissões de carbono. a avina também foi uma das primei-
ras organizações a apoiar o Fundo amazônia, que obteve 
um investimento de 1 bilhão de dólares da noruega. em 
2009, o Fundo fez sua primeira seleção de cinco projetos 
de mitigação, investindo cerca de 50 milhões de dólares. a 
avina coproduziu um estudo com a accountability para 
o coP 15, onde o Fundo amazônia foi apresentado como 
um dos mais exitosos modelos de Redd no mundo, sem 
dúvida, o maior já criado até o momento. nossos aliados 
consideram que esses fatores influenciaram a decisão do 
governo do presidente luiz inácio lula da silva de assumir 
metas concretas para a redução de emissões na conferência 
de copenhague, dando um exemplo convincente para os 
países em desenvolvimento. estas iniciativas fazem parte 
de nossa estratégia integrada de apoio às ações e redes 
nos nove países da bacia amazônica em aliança com uma 
coalizão de dezenas de organizações, organismos governa-
mentais e empresas que fazem parte de um compromisso 
solidário com o bioma amazônico.



6

Pa n o R a m a  2 0 0 9

estes são alguns exemplos das realizações que celebramos 
em 2009, em meio ao turbilhão da crise global e da nossa 
própria transição. vocês encontrarão muitos outros 
exemplos nas páginas deste nosso segundo relatório anual 
virtual.

considero um privilégio presidir um conselho comprometido, 
a cujos membros quero agradecer pela dedicação. o 
conselho, por sua vez, manifesta seu sentimento de gratidão 
ao nosso fundador, stephan schmidheiny, por sua visão, e à 
viva trust, por sua orientação contínua e apoio financeiro. 
Queremos também nomear as instituições com as quais 
temos nos aliado para desenvolver elementos-chave das 
estratégias continentais que apoiamos: as Fundações Bill e 
melinda Gates, a Fundação skoll, o Banco interamericano 
de desenvolvimento, a Fundação Packard, a Fundação 
coca-cola Brasil e icco (organização intereclisiática para a 
cooperação ao desenvolvimento da Holanda). Finalmente, 
queremos agradecer à equipe da avina e a todos os nossos 
aliados na américa latina que estão na linha de frente, 
impulsionando mudanças em benefício desta geração e da 
que nos sucederá no futuro. os resultados presentes neste 
relatório são todos seus, parabéns! esperamos continuar 
trabalhando juntos em 2010.

Brizio Biondi-morra
Presidente

mensaGem do PResidente
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mensaGem do diRetoR executivo

Sean McKaughan 

avina foi fundada em 1994 como uma organização 
orientada à aprendizagem. em 2009, a fundação teve a 
oportunidade de reorganizar sua estrutura e estratégia 
de acordo com a experiência acumulada durante seus 
quinze anos de existência. mudanças profundas não são 
fáceis de ser realizadas, mas em 2009 a equipe da avina 
desenvolveu, durante seis meses, um processo participativo 
de redesenho, com o objetivo de melhor alinhar operações 
com as prioridades. isto resultou no novo modelo operativo 
da avina e em mudanças na equipe e nos escritórios.

como conseqüência, nossa equipe, formada por mais 
de cem profissionais comprometidos, tem mantido sua 
presença em 13 países latino-americanos, com uma 
flexibilidade expandida através de uma plataforma virtual 
que lhe permite estar sempre em contato com nossos 
aliados. diversificamos nossa base de aliados ao ampliar, 
através de uma abordagem simplificada, a rede de líderes e 
organizações com as quais trabalhamos. também aumenta-
mos a eficiência e reduzimos os custos em todos os níveis.

a partir de uma base sólida no contexto local dos países 
latino-americanos, ao trabalhar com nossos aliados, 
identificamos oportunidades para vincular e programar 
iniciativas comuns nas áreas de Reciclagem, água, mudan-
ças climáticas, Região amazônica, mercados inclusivos 
e outras ações chaves para a américa latina e o mundo. 
tais iniciativas representam oportunidades para nós, já que 
definem um objetivo concreto para alcançar um impacto de 
relevância continental.

é com nossos aliados que identificamos estas oportunidades 
para a construção de uma agenda compartilhada que nos 
permita trabalhar de forma articulada. uma vez identificada 
a oportunidade, os mesmos elementos permanecem como 
chaves para criar a mudança: liderança responsável, redes 
confiáveis, alianças multi-setoriais e agendas comuns de 
ação. a avina trabalha em pé de igualdade e diretamente 
com seus aliados, acompanhando causas, assumindo 
compromissos de longo alcance e compartilhando riscos, 
êxitos e contratempos.

Para apoiar estas estratégias compartilhadas, a avina 
concebeu uma estratégia de Relações Globais que entrelaça 
as redes regionais da américa latina com as redes inter-
nacionais. através desses enlaces, buscamos escalonar as 
iniciativas exitosas, aumentar sua visibilidade internacional 
e intercambiar conhecimentos entre a américa latina e out-
ras regiões. a Fundação avina também contribuiu para a 
criação da avina américas como plataforma para construir 
alianças com organizações líderes na américa do norte. 
Juntamente com nossos aliados internacionais, mobilizamos 
e, em 2009, investimos mais de us$ 40 milhões de dólares 
para apoiar as causas que acompanhamos.

atualmente a avina está envidando esforços em 10 a 
15 oportunidades em toda a américa latina, oferecendo 
suporte a atividades articuladas em nível local, nacional 
e regional em cada caso. ao mesmo tempo, estamos 
investindo em um amplo programa de incubação, inovação 
e de apoio a redes em cada país onde operamos como 
sementeira de soluções para os desafios do amanhã.

agora que finalizamos nossa transição interna, nos 
entusiasma poder canalizar nossas energias para o campo 
de ações e nos concentrar nas fascinantes oportunidades 
de mudanças que estamos construindo com nossos aliados. 
nesses tempos críticos de incerteza e transformação global, 
o mundo necessita daqueles que combinem três coisas: 
uma compreensão do processo de mudança, a capacidade 
de identificar oportunidades com potencial de inclinar a 
balança para a sustentabilidade, assim como a habilidade 
de articular alianças para alcançá-la. inspiram-nos os mil-
hares de líderes e organizações com os quais trabalhamos 
e com eles reconhecemos tanto a necessidade crítica que 
existe como o terreno fértil para semear um futuro mais 
sustentável na américa latina e no mundo.
 
sean mcKaughan
diretor executivo
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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.

como tRaBalHamos
a avina identifica oportunidades para uma mudança 
sistemática na américa latina, vinculando e fortalecendo 
pessoas e instituições da região para que sejam capazes de 
canalizar esta mudança para um futuro mais sustentável.

ao identificar uma oportunidade com nossos aliados, 
articulamos parcerias através dessas agendas compartilha-
das de ações, objetivando contribuir para um impacto de 
escala relevante para a região.

a avina investe diretamente na implementação destas 
agendas compartilhadas, buscando sinergias e potencial de 
colaboração com outras organizações internacionais.

estRatéGia
Para desempenhar nossa missão...

Priorizamos quatro áreas: eqüidade de oportunidades, 
governabilidade democrática e estado de direito, desenvol-
vimento 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 aliados, criamos espaços de aliança 
entre eles e outros, e projetamos suas mensagens transfor-
madoras 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.

HiPotéses
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.

valoRes
a plena realização do ser humano num contexto de harmo-
nia 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 respons-
abilidade, 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.

o Que Fazemos



2009R E L A T Ó R I O  A N U A L

9

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 aliados
estamos vinculados con cerca de 4.500 organizações, 
fundações, líderes sociais e do setor empresarial da américa 
latina e do mundo comprometidos com o desenvolvimento 
sustentável da região. nossos aliados nos inspiram com 
suas visões de transformação social, nos ensinam com seus 
enfoques inovadores e nos ajudam a identificar oportu-
nidades estratégicas com seu conhecimento profundo do 
contexto de sua atuação.

seRviços Que avina PResta a seus 
aliados
a avina oferece os seguintes serviços a seus aliados, 
conforme suas prioridades e sua estratégia de incidência em 
cada oportunidade:

•  Gera espaços de vinculação entre diversos aliados 
provenientes da sociedade civil e do setor privado.

•  Promove a construção de agendas compartilhadas de 
ação para a mudança.

•  investe, alavanca e mobiliza recursos para apoiar estas 
agendas.

•  eleva a visibilidade nacional, regional e global das 
agendas de mudança, conectando-as no continente e 
globalmente.

•  constrói pontes e alianças com novos atores globais para 
acelerar e escalonar os processos de mudança.

•  articula vínculos entre os atores do governo e nossos 
aliados para influenciar nas políticas públicas.

•  Produz, compartilha e gerencia conhecimento, inovação, 
aprendizagens, saberes, métodos e boas práticas para 
fortalecer todas estas ações.
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onde tRaBalHamos

Nossa presença na América Latina 
a avina é uma fundação latino-americana que trabalha 
para o desenvolvimento sustentável de nosso continente 
em aliança com lideranças sociais e empresariais. estamos 
presentes em 13 países da região, através de uma 

plataforma de sedes, escritórios e trabalho virtual que 
nos permite grande abrangência. também somos globais: 
articulamos alianças entre nossos aliados latino-americanos 
e institucionais de todo o mundo para programar e poten-
cializar suas ações.
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estRutuRa oRGanizacional

Comitê de Governabilidade e Nomeações

Comitê de Compensação

Comitê de Auditoria e RiscosPresidente e  
Junta Diretiva

Diretor- 
Executivo

Assessor

Comitê de 
Estratégia 

Institucional

Direção de Recursos Humanos

Direção de Relações Globais

Direção Financeira

Direção de Políticas Institucionais

Direção de Inovação Social

Direção de Desenvolvimento  
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estRatéGia PaRa o Bioma amazônico

Oportunidade identificada pela AVINA e 
seus aliados
contribuir para a conservação de 80% da região, a fim de 
garantir a sustentabilidade do ecossistema e a adequada 
qualidade de vida das populações locais, para que não se 
ultrapasse o patamar de 20% de desmatamento.

Estratégia compartilhada de ação
a estratégia desenvolvida pela avina e seus aliados 
está centrada em fortalecer a transparência florestal, 
incentivar uma nova economia ambiental compatível com 
a permanência da floresta e promover a valorização das 
culturas e o conhecimento das comunidades na região. esta 
estratégia prioriza o papel dos participantes locais e sua 
visão de mudança, fortalece-os e promove sua liderança. 
envolvemos aliados internacionais que potencializam a 
capacidade e a institucionalidade regional nos países da 
bacia amazônica para cuidar de seu patrimônio em benefí-
cio próprio e do planeta.

Alianças internacionais
nossos principais aliados continentais e co-investidores 
para esta oportunidade são:

•  a rede articulação Regional amazônica (aRa), convocada 
por avina e composta pela 24 organizações latino-
americanas atuantes na região amazônica:

•  a skoll Foundation, com a qual estabelecemos uma 
aliança para co-investir us$ 6 milhões, em partes iguais, 
durante três anos:

•  a Packard Foundation, para promover a redução de 
emissões pelo desmatamento no Brasil.

Vista aérea da Amazônia colombiana onde rios como este ditam o funcionamento ecológico da floresta tropical.

Contexto
aproximadamente 20% das emissões de gases de 
efeito estufa em escala mundial são resultado da 
devastação de florestas e da exploração do solo, 
segundo o intergovernmental Panel on climate 
change. na américa latina, mais de 60% das emis-
sões de efeito estufa provêem do desmatamento, e 
uma parte significativa deste concentra-se na região 
amazônica, a qual avança para um processo de 
colapso de seu ecossistema dentro de 15 a 20 anos, 
se for mantido o atual ritmo de desmatamento. 
este processo reduzirá sua habilidade de capturar 
o carbono da atmosfera e perturbará o regime das 

chuvas de todo o continente.
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Maria Judith León e Maria Jesús León da etnia 
tatuyo, da Colômbia, integram o grupo de mul-
heres da Associação de Dirigentes Tradicionais 
Indígenas do Pirá Paraná (ACAIPI), as quais, sob 
a direção dos Chamanes e das mulheres idosas, 
recebem os ensinamentos e práticas tradicio-
nais relacionadas com os alimentos silvestres e 
os cultivos específicos das diferentes fases do 
ciclo anual. 

Publicação do Mapa RAISG

Foi lançado pela primeira vez, em março de 2009, um mapa pan-amazônico de áreas conservadas e reservas 
indígenas de toda a bacia, elaborado pela Rede amazônica de informação socioambiental Georreferenciada do 
Brasil (RaisG), com a colaboração da avina, entre outras instituições de distintos setores. a amazônia consid-
erada neste mapa tem uma extensão de 7,8 milhões de km2 e compreende uma ampla diversidade socioambiental, 
compartilhada por mais de 370 povos indígenas e uma população de aproximadamente 33 milhões de pessoas.

Empresas brasileiras exigem do governo posicionamento sobre metas climáticas

mais de vinte empresas brasileiras, reunidas no seminário “Brasil e a mudança climática: oportunidades para uma 
economia de baixo carbono”, elaboraram uma carta aberta por meio da qual exigiram do governo desse país um 
posicionamento explícito sobre metas climáticas. neste espaço de debate, promovido e impulsionado pelo Fórum 
amazônia sustentável, o instituto ethos e a empresa vale, buscou-se definir um posicionamento representativo do 
setor privado brasileiro frente à 15ª edição da conferência das Partes (coP15), realizada em dezembro de 2009, 
em copenhague. a avina apóia o Fórum amazônia sustentável desde sua criação e colabora ativamente em sua 
articulação com outros atores da sociedade.

Novo Parque eleva sua superfície protegida para 30 milhões de hectares na Amazônia colombiana

com o estabelecimento de um novo Parque nacional natural, com uma extensão de 1,8 milhões de hectares, a 
superfície protegida da amazônia colombiana já beira os 30 milhões de hectares, ou cerca de 90%. o parque faz 
parte do patrimônio indígena apaporis-Yaigojé, reserva que pela primeira vez será mantida segundo a cultura dos 
indígenas, responsáveis pelo território. embora a avina não tenha apoiado diretamente a criação do parque, a 
articulação Regional amazônica (aRa) da colômbia, rede impulsionada pela avina, foi uma parceira chave para 
fortalecer todo o processo de negociação.

Fundo Amazônia recebe US$ 40M do BNDES para cinco projetos

o instituto do Homem e meio ambiente (imazon), parceiro da avina, receberá us$ 5,7m do Banco nacional para 
o desenvolvimento econômico e social do Brasil (Bndes), para mobilizar as comunidades de 11 municípios do 
estado do Pará, reunir dados ambientais e rurais e acelerar a adesão dos proprietários de terra ao Registro ambien-
tal Rural. impulsionado por tasso azevedo, parceiro da avina, o Fundo busca captar doações para investimentos 
não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento do bioma amazônico. 

Alguns resultados de nossos aliados en 2009
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ReciclaGem sustentável

Oportunidade identificada pela AVINA e 
seus aliados
contribuir para a inclusão social e econômica de milhares 
de catadores urbanos da américa latina na gestão susten-
tável dos resíduos.

Estratégia compartilhada de ação
Favorecer a organização da indústria de reciclagem a fim 
de gerar trabalho digno e economicamente rentável para 
os catadores e, ao mesmo tempo, maximizar os benefícios 
para o ambiente e a sociedade através de uma articulação 
democrática e equitativa entre o setor público, as empresas 
e os catadores.

a contribuição da avina a esta estratégia se foca  
principalmente em:

•  Fortalecer as organizações de catadores
•  ampliar suas redes e vínculos nacionais e internacionais
•  integrar os catadores na cadeia de valor da indústria de 

reciclagem
•  incluir os catadores nos sistemas de gestão pública de 

detritos
•  Fomentar a participação dos catadores em novos  

mercados verdes
•  Promover políticas públicas inclusivas

Alianças internacionais
a avina conta com uma plataforma de 230 aliados na 
américa latina, américa do norte e europa, vinculados 
ao tema de reciclagem a partir de diferentes setores e 
perspectivas, com os quais estabelece agendas, estratégias 
e desenvolve diversas linhas de ação.

esta plataforma está composta por 60 pessoas que per-
tencem a organizações locais e movimentos nacionais de 
15 países associados à Rede latino-americana de catado-
res. além disso, conta com 50 aliados do setor privado, 90 
de organizações da sociedade civil e técnicos de apoio, 20 
de setores do estado e 10 acadêmicos.

nossos principais co-investidores para esta oportunidade são:

•  a Fundação Bill & melina Gates na iniciativa “organi-
zando os catadores de Resíduos na américa latina com o 
objetivo de sua inclusão social e econômica”, para a qual 
co-investiu us$ 5m por um período de cinco anos.

•  o Banco interamericano de desenvolvimento/Fundo 
multilateral de investimentos (Bid/Fomin), o ministério 
do desenvolvimento social e combate à Fome do Brasil, 
a coca-cola do Brasil e a organização intereclesiástica de 
cooperação para o desenvolvimento (icco) no Programa 
“cata ação/integração sócio-econômica dos catadores de 
materiais Recicláveis” contemplam um co-investimento 
de us$ 7,9 m para um período de quatro anos, em cinco 
regiões do Brasil.

Roberto Laureano da Rocha, reciclador e membro da Cooperativa 
Brasileira de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente, CRUMA, que 
há 14 anos se dedica à recuperação e venda de materiais recicláveis.

Contexto
a crescente consciência global sobre os limites do 
meio ambiente colocou a gestão dos resíduos em 
evidência na agenda pública. Por um lado, não é 
razoável seguir aumentando os índices de geração 
de resíduos e os impactos ambientais negativos 
gerados pelo descarte final, por outro, os resíduos 
recicláveis são matérias primas que reduzem custos 
econômicos e ambientais dos processos, sem alterar 
a qualidade dos produtos. ao mesmo tempo, a crise 
financeira mundial gera pressão sobre o emprego e 
exige modelos de negócios e de serviços públicos 
cada vez mais eficientes.

nos países em desenvolvimento, a gestão dos re-
síduos tem uma dimensão social adicional: milhões 
de catadores de materiais recicláveis saem às ruas 
diariamente para obter dos resíduos seu sustento 
diário. apesar de suas contribuições significativas 
em termos ambientais e produtivos, este grupo 
de trabalhadores é extremamente vulnerável, e 
enfrenta a exclusão social, política e econômica.
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Lei do Catador no Peru

Graças à liderança da aliada da avina albina Ruiz, em aliança com o movimento nacional de catadores, as-
sociações de catadoress, políticos e empresários, o governo do Peru promulgou a lei 29419 em outubro de 2009, 
a qual reconhece o trabalho dos catadores de materiais recicláveis e lhes outorga a sua formalização e integração 
aos sistemas de Gestão de Resíduos sólidos do País. a lei converte o Peru no primeiro país na américa latina em 
promulgar uma lei que regulamenta a atividade dos catadores. a avina contribuiu ao apoiar a elaboração do 
projeto de lei.

Reciclagem e Mudança Climática

Graças ao papel articulador da avina, se conseguiu conformar, nos convênios internacionais sobre mudança 
climática, uma aliança global para promover a reciclagem como atividade redutora dos gases do efeito estufa. 
esta aliança inclui a Rede latino-americana de catadores, organizações de catadores da Índia e as onGs Women 
in informal employment Globalizing and organizing (WieGo) e Global alliance for incinerator alternatives (Gaia). 
a avina facilitou a participação dos catadores da Rede na agenda preparatória da conferência internacional 
sobre mudança climática (coP15), apoiou a estratégia de comunicações e colaborou na logística para permitir 
a presença dos catadores nas reuniões estratégicas nacionais e internacionais, incluindo a xv conferência em 
copenhague, em dezembro de 2009.

Reviravolta Expocatadores 2009 e Lançamento do Programa “Cata Ação”

mais de duas mil pessoas, incluindo 1.500 catadores de vários países, se reuniram em são Paulo, Brasil, entre 
os dias 28 e 30 de outubro na Reviravolta expocatador 2009. o evento, organizado pelo movimento nacional 
de catadores de materiais Recicláveis do Brasil (mncR) e a Rede latino-americana de catadores, com o apoio 
financeiro da avina, foi presidido pelo Presidente luiz inácio lula da silva e serviu para reunir empresários, 
prefeitos, ministros e recicladores. durante a reunião, a avina formalizou sua participação no programa “cata 
ação/integração socioeconômica dos catadores de materiais Recicláveis”. a avina é responsável pela coordena-
ção nacional do programa cujo objetivo é implementar em cinco cidades brasileiras um modelo para a inserção 
econômica dos catadores através de ações de integração social e profissionalização produtiva. outra realização 
alcançada no evento foi a criação de uma linha de crédito de us$125 milhões para os recicladores e suas coopera-
tivas financiada pelo Banco nacional de desenvolvimento econômico e social do Brasil (Bndes).

Fortalecimento de Articulações Nacionais de Catadores

durante 2009, diversos movimentos e redes nacionais de catadores na américa latina avançaram em seus proces-
sos de organização, em seu reconhecimento e posicionamento público:

•  no equador, a Rede nacional, integrada por 700 catadores de 18 organizações de 10 províncias, conta agora com 
uma diretiva nacional e um plano de ação e lidera mobilizações inéditas no país.

•  no chile, o movimento nacional de catadores representa agora 1.200 catadores em 12 associações comunitárias 
do país.

•  no Paraguai se formou uma mesa de trabalho interinstitucional integrada por 10 associações de catadores que 
representam 150 catadores de quatro municípios da área metropolitana de assunção.

•  na Bolívia, a Rede de catadores de santa cruz congrega agora mais de seis organizações do país e recebeu a 
medalha do mérito municipal da cidade de santa cruz de la sierra, por seu desempenho no desenvolvimento 
ambiental do município.

a avina tem sido uma aliada estratégica em todos estes processos em nível nacional, continental e global, 
proporcionando uma gama de serviços, apoiando com recursos financeiros e acompanhando a construção de 
alianças com diversos organismos e entidades co-financiadoras.

Alguns resultados de nossos aliados en 2009
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cidades sustentáveis

Oportunidade identificada pela AVINA e 
seus aliados
demonstrar que a mobilização e a articulação entre 
distintos setores da sociedade podem transformar a gestão 
das cidades latino-americanas, assegurando que as políticas 
públicas estejam orientadas por indicadores e metas de 
resultado concreto que contribuam para melhor qualidade 
de vida com sustentabilidade.

Estratégia compartilhada de ação
a avina apoia um movimento jovem de “cidades susten-
táveis” na américa latina desde 2007. o movimento se 
compõe, na atualidade, de 31 cidades em sete países latino-
americanos. desde o início, inspirado no modelo “Bogotá 
cómo vamos”, são desenvolvidas inovações no processo de 
participação e controle cidadão, como é o caso de “nossa 
são Paulo”, no Brasil, ou dos movimentos no chile e na 
argentina. as redes de cidades sustentáveis em cada país 
buscam não só incentivar a participação cidadã em torno 
das políticas públicas da cidade como também enfatizam 
as mudanças necessárias para diminuir as iniquidades do 
continente. a promoção das cidades sustentáveis repre-
senta uma oportunidade única para contribuir, em escala 
continental, a partir dos processos e iniciativas locais.

as áreas críticas de ação ligadas a esta estratégia continen-
tal incluem as seguintes atividades:

•  aumentar a inclusão política, social e econômica ao 
estruturar modelos de participação, promover novas 
vozes e incentivar negócios inclusivos inovadores.

•  Fortalecer o controle cidadão e a prestação de contas, 
através da adoção de indicadores compartilhados para 
monitorar o progresso e facilitar o intercâmbio de 
aprendizagens entre cidades e países.

•  Promover práticas urbanas inovadoras, mediante o apoio 
a projetos-pilotos de alto valor demonstrativo.

•  investir na capacitação de líderes urbanos para ampliar 
a conscientização e o conhecimento dos cidadãos sobre 
assuntos urbanos.

Alianças internacionais
a Fundação Bill & melinda Gates e a avina américas 
estabeleceram uma parceria com a finalidade de contribuir 
para o fortalecimento do movimento de cidades susten-
táveis em todo o continente latino-americano. a proposta 
se enfoca de maneira estratégica na implementação do 
controle social e da participação dos cidadãos, assim como 
no impacto efetivo da inclusão social, política e econômica 
dos mais excluídos às dinâmicas das decisões políticas das 
cidades. a Fundação avina liderará o acompanhamento do 
movimento na américa latina e a avina américas buscará 
construir novas alianças continentais e globais para o 
movimento de cidades sustentáveis.

O movimento Nossa Belo Horizonte criou um Plano Plurianual de 
Ação Governamental para fortalecer a gestão governamental com 
a participação dos cidadãos. 

Contexto
conforme dados da onu, entre 2007 e 2050, 
3,1 bilhões de pessoas se somarão ao número 
de habitantes das cidades de nosso planeta. este 
deslocamento trará consigo um ônus cada vez maior 
sobre as infra-estruturas, os serviços governamen-
tais, os recursos naturais, o clima e muitos outros 
aspectos críticos para a qualidade de vida nas áreas 
urbanas.

o continente latino-americano situa-se na liderança 
deste fenômeno global como a região em vias de 
desenvolvimento mais urbanizada, assim como a 
que apresenta maiores desigualdades em termos 
de distribuição de renda. na américa latina, 75% 
da população vivem em espaços urbanos, o que em 
cifras absolutas representa 375 milhões dos 500 
milhões de habitantes da região; 120 milhões estão 
abaixo da linha de pobreza. muitos dos desafios 
enfrentados hoje em dia na américa latina se 
repetirão em maior escala na áfrica e na ásia nos 
próximos anos. é possível que as soluções latino-
americanas que serão postas à prova para enfrentar 
tais desafios sejam reproduzidas em alto grau.
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Mudanças de práticas na gestão pública de Belo Horizonte

o movimento nossa Belo Horizonte, apoiado pela avina, conseguiu que o plano plurianual de governo do 
município fosse discutido com a sociedade. o proposto Plano Plurianual de ação Governamental (PPaG), que 
visa a orientar os gastos públicos dos municípios brasileiros entre 2010 e 2013 e fomentar o monitoramento, 
controle social e a incidência da cidadania, foi discutido em 2009 em seis audiências públicas, coordenadas pela 
câmara municipal de Belo Horizonte. o processo participativo gerou uma série de mudanças no PPaG. a avina 
participou dos processos de negociação com os poderes executivo e legislativo, zelou para que o processo de 
tomada de decisão sobre o PPaG fosse realmente participativo e apoiou a edição da publicação “um plano para 
nossa cidade”, um roteiro de orientações para a participação popular no processo de discussão do PPaG, que foi 
distribuído a todos os movimentos das cidades sustentáveis do Brasil.

Indicadores de Bem-Estar em São Paulo

o movimento nossa são Paulo elaborou e colocou sob consulta pública a plataforma “indicadores de Referência 
de Bem-estar do município” (iRBem). cerca de 35 mil pessoas preencheram um questionário on-line ou impresso. 
o objetivo da mobilização foi o de construir um conjunto de indicadores que servissem para orientar as ações das 
empresas, organizações, governos e sociedade, considerando o bem-estar público como foco principal. a avina 
apoiou as primeiras articulações para a construção do movimento nossa são Paulo e a inclusão de uma discussão 
sobre indicadores de qualidade de vida.

Formação do grupo Cidade Medellín

a avina gerou uma plataforma de articulação de participantes e serviço técnico para reunir um grupo de 
parceiros em torno de uma proposta pela sustentabilidade de medellín, colômbia. a cidade, ícone de progresso e 
de inclusão econômica e cultural do país, viu o recrudescimento da violência local, o que levou os seus cidadãos a 
buscar soluções inovadoras e de longo alcance. durante 2009 foram realizadas mais de sete reuniões preliminares 
nas quais se conseguiu aglutinar aliados em torno de objetivos comuns.

Mendoza se soma à Rede de Cidades Sustentáveis

o movimento nossa mendoza tomou a decisão de desenvolver um Programa de indicadores e metas para medir a 
qualidade de vida dos habitantes dessa província argentina. a iniciativa inspirou-se na experiência e nos resultados 
de processos similares desenvolvidos por aliados da avina em mais de 30 cidades latino-americanas. será criado 
também um observatório cidadão para monitorar os indicadores, controlar sua evolução, difundir os resultados e 
fazer propostas para melhorá-los. a avina facilitou o acesso às experiências já implantadas em outras cidades da 
rede. Para isto, estiveram em mendoza carlos córdoba, do Bogotá cómo vamos e mauricio Broinizi, do movimento 
nossa são Paulo. a avina financiou a primeira etapa do projeto junto à organização de empresários valos, 
parceiro da avina, e ao diário los andes.

É lançado o Nossa Córdoba

um conjunto de organizações do setor social, empresarial e acadêmico, por meio de uma articulação sem 
precedentes, assinou a carta de Princípios e Propósitos que dá origem ao movimento nossa córdoba. nesta, foi 
definido um ambicioso plano de trabalho que permitirá avançar na organização dos grupos de trabalho temáticos, 
na consolidação dos grupos estratégicos e na definição de indicadores e metas. a avina, que foi a mobilizadora 
inicial, colaborou catalisando os interesses locais, promovendo o intercâmbio com outras experiências, articulando 
capital social e proporcionando apoio econômico.

Alguns resultados de nossos aliados en 2009
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meRcados inclusivos

Oportunidade identificada pela AVINA e 
seus aliados
melhorar a qualidade de vida de latino-americanos de baixa 
renda, demonstrando que é possível gerar riqueza com 
equidade de maneira acelerada, inovadora e sustentável 
através dos mercados e negócios inclusivos.

Estratégia compartilhada de ação
a estratégia de mercados inclusivos da avina para a 
américa latina opera por meio de três frentes estratégicas 
de ação:

Desenvolvimento de Negócios Inclusivos (NI): busca 
demonstrar e garantir que os ni em grande escala possam 
prosperar. a construção e desenvolvimento de um portfólio 
de ni inclui um pacote de serviços adaptados às necessi-
dades do negócio.

Desenvolvimento de Mercados Inclusivos: busca configurar 
uma rede regional de participantes capazes de coordenar 
ações e esforços para potencializar a escala de impacto dos 
negócios inclusivos, incidindo nos setores chaves para a 
transformação de processos, cadeias e participantes.

Comunicação e Mobilização para a “Mudança de Para-
digma”: propõe ações para mobilizar uma massa crítica 
de participantes e promover o surgimento de um novo 
paradigma sobre a relação entre empresas, mercados 
e sociedade, difundindo experiências e aprendizados, 
fomentando a criação de centros de referência universi-
tários, redes de colaboração e promoção, além da inserção 
do tema nas escolas de negócio.

Alianças internacionais
a avina trabalha com centenas de empreendedores sociais, 
acadêmicos, organizações de base, empresas, governos, 
organismos internacionais, fundos de investimentos, 
doadores internacionais e organizações de cooperação 
técnica. no cenário regional, destacam-se as parcerias e 
co-investimentos com o Fundes, World Resources institute 
(WRi), ashoka e a social enterprise Knowledge network 
(seKn).

Contexto
em termos de renda, a américa latina é a região de 
maior desigualdade econômica do mundo: cerca 
de 46% dos seus 586 milhões de habitantes vivem 
em condição de pobreza (cePal, 2007). ao mesmo 
tempo, calcula-se que as PYmes são responsáveis 
por aproximadamente 25% a 40% da geração de 
emprego na região, assim como entre 15% e 25% 
do total da produção de bens e serviços (cePal, 
2007). no mercado latino-americano, as comuni-
dades de base, as empresas sociais e as miPYmes 
são as que criam oportunidades de negócios que, 
além de sua função econômica, têm um claro 
impacto na inclusão. a promoção de modelos 
exitosos e escaláveis neste setor pode multiplicar a 
geração de riqueza com equidade e sustentabilidade, 
impactando a vida de dezenas de milhões de pessoas 
na américa latina.

A Associação de Mulheres Empresariais de Poás foi criada em 1999 
na Costa Rica como um grupo de 24 mulheres que elaboram produ-
tos medicinais a partir de ingredientes naturais. Estas mulheres 
iniciaram uma micro-empresa que, segundo suas palavras, “nos 
fortaleceu como mulheres e nos motivou a aprender; o projeto nos 
converteu em mulheres mais produtivas, levando-nos a explorar um 
mundo desconhecido que nos encheu de inspiração e satisfações”.
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Negócios Inclusivos no setor acadêmico latino-americano

Por intermédio do trabalho da avina e seKn, os temas de investigação da Rede seKn na américa latina (par-
cerias, empreendimentos sociais e negócios inclusivos) estão sendo difundidos e institucionalizados em todas as 
escolas de negócios participantes da Rede na região. Finalizando em 2009 seu terceiro ciclo de pesquisa, a Rede 
obteve a inclusão nos currículos de pré e pós-graduação e de educação executiva, de seus avanços sobre negócios 
inclusivos e a instalação de mensagens em foros acadêmicos em nível mundial. desde 2001, em seus três ciclos, 
seKn tem contribuído para um processo de transformação da metodologia de ensino da carreira de administ-
ração de empresas na américa latina, acumulando resultados concretos e quantificáveis: 8.197 estudantes de 
pré-graduação, mestrado e doutorado; 5.916 estudantes de educação executiva; 250 cursos que abordam os 
empreendimentos sociais; 32 livros acadêmicos específicos; 59 capítulos em livros diversificados; 117 artigos em 
revistas acadêmicas publicadas e 320 empreendimentos sociais assessorados.

O FUNDES melhora o entorno empresarial da América Latina

o Programa de simplificação de trâmites (simtRa) do aliado da avina, Fundes, realizou mais de 80 projetos de 
simplificação de trâmites em países como costa Rica, el salvador, argentina, Bolívia, colômbia e Guatemala. o 
objetivo principal é melhorar o ambiente de negócios, implementando programas de simplificação de processos 
para viabilizar a criação de novas empresas, estimulando fontes de emprego com a redução dos obstáculos ao 
desenvolvimento econômico e social. o êxito do simtRa pode ser medido pelos resultados de três importantes 
indicadores: 1) redução média de 80% do tempo de tramitação, 2) redução em até 50% do número de requisitos 
solicitados ao empresário para a realização dos seus trâmites e 3) redução em até 50% do número de visitas 
necessárias para as tramitações requeridas. além do financiamento institucional-operativo ao Fundes, a avina 
tem sido uma caixa de ressonância do simtRa no continente, dando visibilidade a este programa em espaços 
regionais e globais.

Conselho Boliviano de Negócios Inclusivos (COBONEI) lidera Desenvolvimento de Negócios e 
Mercados Inclusivos na Bolívia

a avina, o Fundes, a caRe e o sWiss contact impulsionaram a formação do coBonei, com o objetivo de 
refletir sobre as formas e métodos para catalisar processos de negócios inclusivos na Bolívia. o conselho está 
constituído por 19 instituições provenientes dos três setores da sociedade e tem como objetivos principais 
viabilizar atividades coordenadas de promoção e capacitação sobre negócios inclusivos; identificar e fortalecer 
negócios inclusivos; estimular o nascimento de outros e desenvolver e difundir a teoria e prática dos negócios 
inclusivos no país.

Criação da Incubadora de Negócios Inclusivos da Universidade do Desenvolvimento

a partir do ano de 2009 e como resultado de uma parceria estratégica entre a avina e a universidade do desen-
volvimento do chile (udd), a incubadora de negócios da udd destina 50% de sua capacidade, prioritariamente, 
a negócios inclusivos (ni). de seu orçamento anual de us$ 500 mil, a metade será investida no desenvolvimento 
de negócios inspirados na visão de ni. estes recursos se canalizarão fundamentalmente através da disponibilização 
de recursos humanos de alto nível para apoiar análises de modelos empresariais, preparação e revisão de planos 
de negócios, coaching de grupos, habilidades de negociação, sintonia com investidores e assistência na busca de 
financiamento.

Alguns resultados de nossos aliados en 2009
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GoveRnaBilidade democRática da áGua

Oportunidade identificada pela AVINA  
e seus aliados
Fortalecer e difundir os modelos de governabilidade 
democrática da água, sob a égide de organizações comu-
nitárias, o que contribuirá para que mais de cinco milhões 
de pessoas tenham acesso a serviços sustentáveis de água 
potável na américa latina.

Estratégia compartilhada de ação
a estratégia apoiada pela avina está focada na promoção 
de modelos de governabilidade democrática da água, 
enfatizando a gestão comunitária e estabelecendo 
alianças efetivas em níveis local, regional e/ou global 
com os participantes chaves dos três setores, visando a 
impulsionar agendas coletivas de alto impacto. a hipótese 
que compartilhamos é que a sociedade civil organizada e 
articulada com outros setores pode contribuir efetivamente 
para resolver com responsabilidade, equidade, democracia 
e transparência os problemas de acesso a serviços de água 
na américa latina.

Alianças internacionais
até o presente momento, a avina estabeleceu vínculos 
de confiança com 150 parceiros de diversos setores da 
sociedade em 11 países da américa latina, europa e 
estados unidos, os quais têm colaborado em processos 
participativos de construção de estratégias comuns e 
planos para sua implementação. nossa base de trabalho 
está composta por 32 organizações comunitárias e associa-
ções que gerenciam a água e que representam centenas de 
grupos comunitários na região. além disso, nos articulamos 
com mais de 90 organizações da sociedade civil associadas 
à água, 10 representantes do setor privado, 16 de governos 
locais e nacionais e 6 da área técnica e acadêmica. inclu-
sive, estabelecemos vínculos com cinco representantes de 
agências regionais de cooperação.

nossos principais aliados internacionais para este trabalho 
são: movimento internacional de água e Juventude; articu-
lação no semiárido Brasileiro – asa e aliança pela água. 
em colaboração com caRe internacional e com ecologia e 
desenvolvimento (ecodes), da espanha, estabelecemos o 
consórcio água clara, organismo especializado na pro-
moção de conselhos de água e de suas associações, para a 
gestão comunitária do recurso.

Contexto
a américa latina é uma região rica em recursos 
hídricos. entretanto, 50 milhões de pessoas não têm 
acesso ao serviço de água potável, segundo dados 
da oms. a onu afirma que a crise da água em nível 
mundial é mais uma questão de administração que 
de escassez. os estados têm o dever e a obrigação 
de reconhecer a água como um bem comum e 
público e, portanto, assegurar o acesso de toda a 
população aos serviços de água. em muitos países, 
os esforços de abastecimento se concentram nas 
zonas mais privilegiadas, deixando amplas zonas 
rurais e perímetros urbanos carentes destes serviços. 
ao mesmo tempo, modelos de gestão comunitária 
da água se mostram eficazes em prover serviços de 
água a milhões de usuários nestas zonas e têm o 
potencial de servir a muito mais pessoas.

A AVINA prioriza a promoção da governabilidade democrática da 
água, enfatizando a gestão comunitária e estabelecendo alianças 
efetivas em escala local, regional e/ou continental com partici-
pantes chave dos três setores.
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Fóruns de Escuta (Ouvidorias) de Conselhos de Água em El Salvador, no Equador e no Paraguai

Para construir uma estratégia de ação a partir da demanda dos próprios conselhos de água, a avina e seus 
parceiros organizaram Fóruns de ouvidoria com centenas de organizações comunitárias nos citados países. os 
Fóruns de ouvidoria são espaços horizontais de diálogo, onde os conselhos de água conversam entre si e com 
participantes relevantes do setor, definindo agendas de trabalho para a promoção da gestão comunitária. em 
el salvador, por exemplo, um dos resultados alcançados foi a decisão de constituir a associação nacional de 
conselhos da água.

Primeiro encontro entre líderes de Conselhos de Saneamento no Paraguai

como etapa posterior ao processo de Fóruns de ouvidoria no Paraguai, no qual se conseguiu reunir mais de 280 
representantes de conselhos de saneamento em quatro eventos regionais, iniciou-se um processo de diálogo 
com as 12 associações de conselhos do país. Foi um encontro histórico em seu gênero, já que nunca se haviam 
reunido para compartilhar suas inquietações e anseios. tanto os Fóruns de ouvidoria dos conselhos como os de 
suas associações deram poder progressivo aos líderes destas organizações. outro resultado foi a criação de um 
plano estratégico trianual que contempla dimensões de comunicação, relações com o estado, financiamento e 
fortalecimento da gestão.

Consolida-se o Conselho de Água para Lima e Callao, no Peru

anna zuchetti, do Grupo Gea e parceira da avina, conseguiu mobilizar co-investimentos e uma soma de vontades 
públicas e privadas para a execução do Fundo de água de lima e callao – aQuaFondo. trata-se de uma iniciativa 
que tem como objetivo a promoção de uma nova cultura aquífera, contribuindo para a solução de problemas nas 
bacias hidrográficas dos rios chillón, Rímac e lurín, mediante o desenvolvimento de projetos financiados com 
as rendas geradas pelo fundo patrimonial e que permitam proteger e melhorar a disponibilidade e qualidade dos 
recursos hídricos das três bacias. o aQuaFondo tem como promotores o Grupo Gea, o Fundo das américas 
(Fondam) e the nature conservancy. a avina acompanhou desde o início esta iniciativa, que se originou na 
consulta ambiental urbana e no Plano para uma lima e callao verdes.

Apesar da América Latina ser 
uma região rica em recursos 
hídricos, 50 milhões de pessoas 
carecem de acesso ao serviço de 
água potável.

Alguns resultados de nossos aliados en 2009
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outRas oPoRtunidades

O Grande Chaco Americano
o Grande chaco americano é o segundo maior bioma 
da américa latina, depois da amazônia, e abrange cerca 
de 1.000.000 km2, compreendendo vastos territórios da 
argentina, Bolívia, Paraguai e uma pequena parte do Brasil. 
é uma região de rica diversidade social e ambiental.

apesar das peculiaridades dos países que a compõem, 
a Região do chaco enfrenta um conjunto característico 
de problemas e desafios, tais como: marginalização nos 
centros do poder político, empobrecimento generalizado de 
sua população rural, crescente urbanização das populações 
rurais e indígenas e um modelo depredador de exploração 
de recursos naturais, entre outros.

Por mais de 10 anos, a avina trabalha no chaco com uma 
visão estratégica orientada ao fortalecimento do capital 
social em cada país e à promoção de iniciativas de articulação 
tetra-nacional com um enfoque de sustentabilidade ambiental, 
econômica, social e cultural. unimo-nos a um conjunto de 
organizações que busca propiciar a inclusão, a equidade e a 
qualidade de vida para todos os habitantes da região.

a avina atualmente enfoca o seu trabalho na criação 
de uma economia sustentável para o Grande chaco 
americano, com a finalidade de promover oportunidade 
de negócios inclusivos, verdes e responsáveis, mediante 
mecanismos efetivos de cuidados com os recursos 
naturais. Para isso, também se faz necessário construir uma 
plataforma regional para o intercâmbio de conhecimentos 
e a inclusão política, econômica e social das comunidades 
indígenas e rurais.

Para uma educação de qualidade na 
América Latina
a partir da decisão da avina de organizar seu apoio à 
educação, e de um enfoque continental, uma equipe - 
formada por colaboradores da argentina, Brasil, chile e 
Paraguai - está trabalhando na construção de uma estraté-
gia integrada capaz de promover a melhora da qualidade de 
educação da américa latina.

um eixo comum nas ações apoiadas pela avina até este 
momento é o de conceber a educação como um direito 
humano, um bem público e um elemento indispensável para 
o desenvolvimento sustentável. um mapeamento das ações 
neste campo, em anos passados, demonstra alguns avanços 
e aprendizagens críticas para sistematizar e difundir o 
processo.

Mudanças Climáticas e Incidência Política
Hoje a mudança climática é um fator condicionante do 
desenvolvimento sustentável. seu impacto atual começa a 
ser percebido na américa latina: derretimento de geleiras, 
secas prolongadas, chuvas intempestivas, inundações, 
perdas de recifes de coral, elevação do nível do mar em 
zonas costeiras, deteriorização das zonas rurais, afetando 
populações vulneráveis, a saúde pública e a competi-
tividade de diversos setores econômicos. estes são os 
primeiros impactos que se percebem na região.

Antonio Guachama, indígena guaraní boliviano de la comunidad de 
San Antonio en Villa Montes, guiando su bote por los Bañados de la 
Estrella, en la provincia argentina de Formosa. Estos bañados con-
stituyen uno de los humedales más importantes de América Latina 
y el núcleo del área que se propone como Reserva Trinacional de la 
Biosfera.

Segundo um recente estudo da NASA, a velocidade do degelo na 
Patagônia, que hoje provoca 10% de elevação do nível do mar, 
está acelerando. Na América Latina, estima-se que 40 milhões de 
pessoas terão problemas de acesso à água devido ao degelo na 
Cordilheira dos Andes.
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Cria-se a Plataforma Climática Latino-americana

com o apoio da avina, criou-se a Plataforma climática latino-americana (Pcl), que em seus primeiros seis meses 
conseguiu mobilizar simultaneamente em torno de 400 organizações para diálogos nacionais na argentina, 
colômbia, Paraguai, Peru e uruguai, e participou na coP 15, onde conquistou visibilidade global e ampliou sua 
rede internacional de alianças.

no final de 2009, a avina articulou a integração entre a secretaria executiva da Pcl, executada pela Fundação 
Futuro latino-americano (FFla) e o consórcio ganhador da licitação sobre climate & development Knowlegde 
network (cdK network), apoiado pelo department for international development (dFid) do Reino unido.

este consórcio, promovido pela Pricewaterhouse coopers, está integrado pela FFla, infosys technologies ltd., led 
international, overseas development institute, southsouthnorth, international nGo training and Research center 
(intRac) e microsoft. a iniciativa terá a duração de cinco anos, e sua primeira fase, durante a qual será apoiado 
com 40m de libras esterlinas, terá como objetivo proporcionar e gerir conhecimentos, serviços de pesquisa e asses-
soramento a governos em temas relacionados a mudanças climáticas, assim como comunicar e difundir produtos 
de conhecimentos de alta qualidade.

A América Latina semeada de “Fé e Alegria”

na última década, o movimento de educação Popular integral e Promoção social Fé e alegria (“Fé e alegria”) 
aumentou em mais de 60% a cobertura de seus programas ao estendê-la de 910 mil estudantes em 15 países 
latino-americanos para 1,5 milhões em 19 países. inclusive seu modelo político-pedagógico já cruzou o oceano 
atlântico e está sendo repetido na República do chad, na áfrica central.

esta expansão sem precedentes foi possível graças ao apoio da assessoria do centro magis. a avina e o centro 
magis trabalham com o movimento “Fé e alegria” na américa latina há mais de dez anos, para fortalecer insti-
tucionalmente a “Fé e alegria”, estimular sua articulação com outras redes e aumentar a influência nas políticas 
públicas. durante este tempo, “Fé e alegria” se converteu em referência de uma proposta político-pedagógica 
em nível regional. na venezuela, Peru, colômbia e equador, participa no processo de formação de currículos, leis, 
regulamentos e políticas educativas.

a américa latina, com 11% da população do planeta, é 
responsável por 8% das emissões globais de co2. ainda 
que a maioria destas emissões provenha do desfloresta-
mento, as emissões de transporte cresceram 58% entre 
1990-2005 versus 27% nos países membros da organização 
para a cooperação econômica e desenvolvimento (oecd) e 
37% em nível mundial. segundo cifras de 2008 da agência 
internacional de energia, os gases de efeito estufa (Gei) 
cresceram acima da média mundial na região.

Reduzir e mitigar as emissões de gases de efeito estufa 
(Gei) e promover a adaptação aos efeitos das mudanças 
climáticas envolve uma complexidade completamente 
nova. Responder a estes desafios exige um contexto 

de governabilidade que permite gerar, implementar e 
coordenar políticas adequadas em nível nacional, regional 
e internacional. a avina se uniu a outros participantes de 
diferentes países e setores para potencializar os mecanis-
mos de governabilidade necessários.

um objetivo importante da estratégia é fortalecer o 
debate sobre mudanças climáticas nas agendas públicas 
pela incidência de uma comunidade de participantes 
econômicos e sociais. este processo avança com experiên-
cias pilotos na negociação de agendas de ação coletiva; 
promoção de ações institucionais legislativas; capacitação 
de participantes chaves; comunicação e desenvolvimento 
de parcerias.

Alguns resultados de nossos aliados en 2009
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estRatéGias nacionais

Uma aposta para a transformação  
continental baseada na presença local
a Fundação avina está fisicamente presente em 13 países 
latino-americanos. a presença da avina nos territórios 
dos países da américa latina resulta essencial para nossa 
estratégia de transformação continental. em cada país 
contamos com um responsável nacional e uma equipe 
que se dedica ao desenvolvimento e implementação da 
estratégia de impacto para o país. o trabalho de campo é 
a chave para manter as relações de confiança com nossos 
milhares de aliados, assim como para identificar iniciativas 
piloto, inovações e experiências de alto potencial transfor-
mador. nesse laboratório de criatividade buscamos provar, 
validar e desenvolver novas oportunidades que possam 
ser reproduzidas e adequadas a oportunidades de impacto 
nacional, regional ou continental.

embora nem todo o processo continental tenha início 
no local, quase sempre o continental se concretiza no 
local, pois todas as oportunidades continentais com 
as quais trabalhamos dialogam em conjunto e buscam 
impacto concreto na realidade de nossos aliados nos 
países da região. Por esta razão, nossa estratégia para uma 
oportunidade continental inclui um marco comum latino-
americano e, ao mesmo tempo, se reflete em variações 
locais que a traduzem no contexto nacional de cada país 
onde operamos. a estratégia nacional de uma oportunidade 
continental se define em estreita colaboração com nossos 
aliados e as equipes locais e sua implementação depende 
da base de legitimidade, leitura política e capital social 
que tenhamos construído no país. a coordenação entre a 
perspectiva local e a macro visão é contínua.

O Modelo inclusivo de educação agrícola no Paraguai é reproduzido em 50 países
a escola agrícola de são Francisco, administrada há seis anos pela Fundação Paraguaia com o apoio ativo da 
avina, converteu-se em um exemplo mundial de educação sustentável. o modelo de educação secundária 
agrícola auto-suficiente e orgânica, destinada a jovens de baixo poder aquisitivo, está sendo reproduzido em 50 
países, em muitos casos, por meio de aliados da avina. esta escola renunciou aos subsídios estatais e converteu 
a totalidade de seus graduados em empreendedores rurais. a experiência recebeu um prêmio da unesco de 
melhores Práticas em Políticas e Programas de Juventude na américa latina e no caribe, assim como o reconheci-
mento da cúpula mundial de inovação educativa (Wise). martin Burt, diretor executivo da Fundação Paraguaia, há 
quatro anos vem promovendo este modelo pelo mundo, graças ao Prêmio empreendedores sociais da Fundação 
skoll, cuja postulação foi proposta pela avina. 

Algumas das realizações de nossos aliados 
vinculados às estratégias nacionais em 2009

Predio Chaquihual na província de Ancud Chiloé, Chile. O Agrupa-
mento de Engenheiros Florestais pela Floresta Nativa, aliado da 
AVINA, implementa um programa de extensão florestal entre a IX 
e XI regiões, dirigido a pequenos e médios produtores de madeira, 
como parte de uma estratégia orientada à gestão e conservação 
das florestas nativas chilenas.

Alunos do terceiro ano da 
Escola Agrícola da Funda-
ção Paraguaia recebem 
aulas práticas de horticul-
tura em mudas. O mod-
elo educativo da Escola é 
aplicado desde 2003 e, até 
esta data, já se formaram 
mais de 400 jovens, todos 
inseridos no mercado de 
trabalho após a conclusão 
da graduação.



2009R E L A T Ó R I O  A N U A L

25

A AVINA apresenta cenários energéticos a candidatos presidenciais do Chile

mais de 500 pessoas assistiram ao seminário “matriz energética 2010-2030: construindo cenários, inovando e 
rompendo paradigmas; discussões para uma visão energético-elétrica para o chile”, realizado em setembro de 
2009 em santiago e organizado pela avina em parceria com as empresas elétricas a.G., Fundação Futuro latino-
americano, Fundação chile e a universidade alberto Hurtado. três candidatos à presidência do chile, entre eles o 
atual presidente sebastián Piñera, apresentaram suas posições sobre a estratégia energética para o país. durante 
o encontro, amplamente coberto pela imprensa local, foi lançada a Plataforma cenários energéticos – chile 2030, 
desenvolvida com o apoio da avina e destinada à construção conjunta e discussão aberta de diferentes cenários 
de geração de energia até 2030. como resultado deste processo de construção coletiva, foi gerado insumo para a 
tomada de decisões do novo Governo, que se entregará ao novo presidente em maio de 2010, como contribuição 
para o processo de desenvolvimento da política energética do chile.

A madeira certificada afasta opções menos sustentáveis no Chile

mais da metade dos consumidores de madeira nas cidades do sul do chile não somente conhecem o sistema 
nacional de certificação da madeira (sncl) como preferem utilizar a madeira certificada. estes resultados 
consolidam o trabalho do aliado da avina René Reys e o agrupamento de engenheiros Florestais pela Floresta 
nativa que, em conjunto com a avina, impulsionam os processos de certificação da madeira em todo o país. a 
avina desempenhou um papel fundamental nesta mudança de atitude ao co-financiar e promover o projeto e 
respaldar as gestões com o setor público impulsionando o vínculo com as empresas. Para a execução e consolida-
ção do sncl foram de vital importância a difusão das vantagens para o meio ambiente, a formação do público e 
o compromisso do estado, das empresas e da comunidade. os consumidores não tinham consciência clara do tipo 
de madeira que utilizavam nem de sua origem que, em sua maioria, eram provenientes de devastações ilegais da 
floresta nativa.

Abertura para escutar todas as vozes

o congresso nacional da argentina, em 10 de outubro de 2009, saldou uma dívida pendente de três décadas com 
a democracia ao substituir a antiga lei de Radiodifusão da última ditadura militar pela lei de serviços de comuni-
cação audiovisual. embora esta lei inclua alguns aspectos ainda controvertidos, se constitui em um avanço, pois 
favorece a diversidade e a pluralidade na comunicação social. a avina respaldou este processo ao acompanhar a 
consolidação do Fórum argentino de Rádios comunitárias (FaRco), membro fundador da coalizão cívica por uma 
Radiodifusão democrática. o aliado da avina néstor Busso desempenhou um papel chave e decisivo na gestão 
do lobby cívico em favor da lei e foi eleito presidente do conselho Federal de comunicação audiovisual, principal 
organismo em matéria de comunicação criado pela lei e integrado por representantes das 24 províncias e por 
distintos setores relacionados com a comunicação da sociedade civil e o setor privado.

Articulação argentina alcança regulamentação da Lei Nacional de Florestas

a pressão dos cidadãos de mais de 70 organizações sociais e ambientais tornou possível a regulamentação da 
lei de orçamentos mínimos para a Proteção ambiental das Florestas, na argentina. a citada regulamentação 
estabelece um Fundo de conservação da Floresta nativa que se compõe de 0,3% do orçamento nacional e de 2% 
das exportações agrícolas, pecuárias e florestais. os 70% do Fundo deverão ser destinados às florestas para a sua 
conservação e os 30% restantes às autoridades estaduais para controlar e impulsionar projetos de desenvolvi-
mento das comunidades rurais e indígenas. a avina contribuiu apoiando a estratégia de comunicação, facilitando 
a vinculação entre diferentes participantes e a sociedade civil organizada e respaldando as açõesem nível estatal. 

Algumas das realizações de nossos aliados vinculados às estratégias nacionais em 2009 (continua)
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Relações GloBais

a construção de relações de mútuo benefício entre a 
avina, participantes e regiões para além da américa latina 
é fundamental para alcançar nossa missão. Por esta razão, 
desenvolveu-se uma estratégia de Relações Globais, que busca 
vincular o trabalho da avina e seus aliados com pessoas, 
instituições e redes internacionais. estas atividades promovem 
relações diretas entre participantes globais e parceiros da 
avina na américa latina, como também relações institucio-
nais entre diferentes organizações e a avina.

a prioridade principal para as Relações Globais é potencial-
izar as oportunidades de Relevância continental (oRc) ao 
promover:

•  sua visibilidade e posicionamento em espaços globais
•  o intercâmbio de conhecimento e perspectivas globais
•  a mobilização de recursos financeiros e não financeiros
•  a construção de capital social internacional
•  o desenvolvimento de capacidades de relacionamento 

global
•  a eficiência e a eficácia em alcançar as metas destas 

estratégias continentais

A seguir, detalhamos algumas das alianças estabelecidas 
em 2009, além das mencionadas na seção de Impacto 
deste Informe Anual:

Quatro anos de aprendizagem e alianças, graças ao Global 
Philanthropy Forum

Há quatro anos, a avina é membro e aliado estratégico do 
Global Philanthropy Forum (GPF), uma comunidade de mais 
de 700 doadores e investidores sociais que compartilham 
interesses em temas globais. mais de 80% de seus membros 

reconhecem que o GPF, através de sua conferência anual 
e outros eventos, tem-lhes permitido identificar temas e 
estratégias de ação e gerar vínculos e aprendizagens. os 
46% de seus membros reconhecem que este espaço pos-
sibilitou a realização de novas doações, e 31% conseguiram 
o desenvolvimento de alianças de co-investimentos.

a avina e seus aliados da américa latina têm estado 
presentes em cada um destes espaços e, em 2009, a 
conferência abordou os desafios da pobreza e do clima. 
os colaboradores e convidados da avina dividiram sua 
experiência com algumas soluções emergentes na américa 
latina como, por exemplo, o potencial dos mercados 
inclusivos e os avanços na amazônia. o GPF facilita o 
intercâmbio entre organizações globais e gera profundos 
momentos de reflexão sobre os temas mais relevantes em 
nível mundial.

O Fórum Tällberg lança o seu olhar para a América Latina

a aliança com a Fundação tällberg é chave para a 
avina, em virtude de seu Fórum reunir centenas de 
líderes provenientes de diferentes partes do mundo e de 
diversos setores da sociedade que, em conjunto, facilitam 
propostas sobre os desafios da sustentabilidade global. 
esta aliança resultou na participação de mais de 50 aliados 
latino-americanos e globais no Fórum tällberg 2009, e um 
enfoque amazônico no projeto “Whence and Whither – into 
uncharted Waters”, que permitiu a inclusão da avina na 
rede da delegação de cidades sustentáveis da comunidade 
européia.

Nasce uma plataforma de alianças para a América Latina: 
a AVINA Américas

como um pilar importante para o desenvolvimento e o 
avanço da estratégia de Relações Globais, a Fundação 
avina contribuiu para a constituição da avina américas, 
uma nova organização com sede em Washington, dc. a 
avina américas e a Fundação avina se complementam 
para contribuir com a consolidação e o escalonamento de 
oportunidades de relevância continental e global. a avina 
américas serve como ponte vital frente a novos aliados, 
buscando multiplicar o intercâmbio de conhecimento, 
tecnologia e recursos entre a américa latina e a américa 
do norte. de sua parte, a Fundação avina atua como 
assessora, co-investidora e facilitadora no trabalho direto, 
utilizando seus recursos e presença local em 13 países, 
assim como suas relações com milhares de aliados para 
promover estratégias nacionais e continentais. a Fundação 
avina continua sendo uma das maiores investidoras 
sociais na américa latina, enquanto que a avina américas 
facilitará a construção de novas alianças, sempre com 
a finalidade de promover uma missão compartilhada: o 
desenvolvimento sustentável da américa latina.

Jane Wales, presidente del Global Philanthropy Forum (GPF), 
conversa con Muhammed Yunus durante la reciente conferencia del 
GPF en Washington DC. AVINA es un aliado estratégico del GPF y al 
igual que el Professor Yunus, el presidente de AVINA, Brizio Biondi-
Morra, es miembro de su Junta de Consejeros.



2009R E L A T Ó R I O  A N U A L

27

Outras iniciativas conjuntas
Informação sobre doadores à América Latina ao  
alcance de todos

através de uma aliança com o Banco interamericano de 
desenvolvimento (Bid), a avina lançou em 2009 uma 
ferramenta web denominada Índice de doadores para a 
américa latina e o caribe. trata-se de uma iniciativa que 
congrega informações referentes a fundações, agências 
internacionais, doadores privados e outras entidades 
similares que executam seu trabalho filantrópico na região, 
colocando-a à disposição de todos, de maneira a facilitar 
a identificação de potenciais aliados. esta informação está 
disponível em português, espanhol e inglês.

o Índice de doadores é o primeiro projeto desse tipo, 
focalizado na região latino- americana, e que permite o 
acesso livre e irrestrito aos seus conteúdos. até o momento, 
aqueles que buscavam este tipo de dados dependiam do 
“boca a boca”, de contatos pessoais ou de informação 
parcial proveniente de fontes menos específicas.

originalmente, o Índice surgiu como resultado de uma 
pesquisa interna da avina acerca da filantropia na região, 
em busca de evidências para estabelecer padrões de desem-
penho. contudo, a riqueza da informação obtida permitiu 
gerar uma base de dados sobre os doadores que trabalham 
na américa latina, um produto altamente demandado 
por nossos parceiros. o apoio do Bid se cristalizou nesse 
momento, sob a forma de uma aliança para converter o 
Índice em uma plataforma de informação sobre doadores, a 
qual se pode acessar facilmente através da internet.

o grande número de visitantes que a página web recebe 
diariamente é um bom indicador da importância desta 
iniciativa. a partir de seu lançamento, em agosto de 2009, 
o Índice recebeu, nos primeiros 90 dias, mais de 23.000 
visitantes, que acessaram mais de 260.000 páginas. Para 
acessar o Índice, clique aqui.

Investigações jornalísticas patrocinadas pelas Bolsas 
AVINA premiadas em nível mundial

desde 2006, o programa Bolsas 
avina oferece apoio a jornalistas 
para conduzir investigações 
complexas sobre os temas de 
desenvolvimento sustentável que, 
muitas vezes, não têm espaço na 
mídia. o programa deu origem a 
reportagens de altíssima qualidade. 
em 2009, três das 60 propostas patrocinadas pela avina 
receberam destacados prêmios internacionais.

“a trajetória do fumo”, uma série de reportagens multimídia 
publicadas por andreia Franzeres e cristiane Prizibisczki no 
portal o eco do Brasil, ganhou o earth Journalism awards, 
na categoria Florestas. a investigação foi exibida aos chefes 
de estado e negociadores durante a conferência do clima 
da onu, coP15, realizada em copenhague, em dezembro 
de 2009. “a partir das Bolsas avina, vivemos um intenso 
processo de aprendizagem”, comenta cristiane Prizibisczki. 
“estamos muito honradas pela possibilidade de viver 
experiências tão importantes que, certamente, colaboraram 
para que nos convertêssemos em melhores jornalistas e, 
porque não, em melhores cidadãs”.

outra reportagem multimídia, “a morte lenta da floresta 
marinha”, publicada por leonardo cavalcanti no jornal 
correio Braziliense, de Brasília, obteve duplo reconheci-
mento: o Prêmio imprensa embratel 2009, na categoria 
Responsabilidade socioambiental, e o Grande Prêmio cnt 
de Jornalismo, na categoria meio ambiente. “ser um dos 
ganhadores das Bolsas avina não somente me permitiu 
ganhar dois prêmios jornalísticos como também, e mais 
importante, a oportunidade de melhorar minha prática e 
concepção como repórter”, disse leonardo cavalcanti.

a terceira investigação jornalística das Bolsas avina, 
premiada em 2009, foi “oxigênio: o novo produto gour-
met”, realizada por Juan manuel Fernández para a revista 
costarriquense mercados y tendencias. a reportagem 
recebeu, naquele momento, o Prêmio amcham das mãos 
de oscar arias, presidente da costa Rica, pelo melhor 
trabalho em responsabilidade social. segundo Juan manuel 
Fernández, “as Bolsas avina seguem sendo um estímulo 
fundamental para que, de alguma maneira, sigamos fazendo 
o jornalismo mais valioso de todos: aquele que gera uma 
contribuição e uma melhoria na qualidade de vida de 
nossas castigadas sociedades”.

as Bolsas avina consistem em um incentivo que busca 
premiar, mediante um apoio financeiro e técnico, propostas 
inovadoras de investigação jornalísticas para uma cobertura 
de excelência sobre iniciativas relevantes ao desenvol-
vimento sustentável na américa latina. em 2009, as 
reportagens premiadas chegaram a um público aproximado 
de 70 milhões de pessoas, abarcando jornais impressos e 
suas versões digitais, portais da internet, estações de rádio 
e meios audiovisuais.
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avina em númeRos

Desembolsos na América Latina
o quadro abaixo ilustra o total desembolsado pela avina 
em investimentos desde 1994 e sua distribuição por país:

Investimentos Totais

 

Investimentos em 2009

Financiamento da Fundação AVINA
desde 2008, a avina tem se empenhado de forma mais 
proativa em desenvolver alianças de co-investimentos 
com outras organizações filantrópicas para aumentar a 
quantidade e qualidade de recursos disponíveis para as 
estratégias continentais que impulsiona em conjunto com 
os seus parceiros na américa latina. enquanto viva trust 
continua sendo a principal fonte dos fundos administrados 
pela Fundação avina, em 2009 cresceram os investimentos 
que outras instituições fizeram através da nossa instituição.

a maior parte dos recursos que mobilizamos para as 
estratégias continentais foram transferidos diretamente 
às organizações dos nossos parceiros. em alguns casos 
específicos, a avina recebe e administra os fundos de 
co-investidores para facilitar seu apoio a nossos parceiros 
na américa latina. a diversidade de fontes no quadro de 
financiamento em 2009 reflete estes casos:

   Fonte Aporte recebido em US$
   viva trust  ..................................29.000.000
   Fundação Gates  .......................... 1.000.000
  Bid - Fomin  ................................... 373.125
   Fundação Packard  ......................... 148.300
 outras Fontes  ................................ 388.281
   Total  ...........................................30.909.706

Investimentos na América Latina desde 1994

PAíS TOTAIS 2009

argentina  26.288  879

Bolívia 6.252 360

Brasil 34.925 2.927

chile 17.801 796

colômbia 2.205 431

ecuador 4.410 560

Países centroamericanos e méxico 12.557 233

Paraguai 17.345 158

Peru 13.004 182

uruguai 1.155 83

venezuela 956 0

mais de um país 194.015 7.127

Total 330.913 13.736

Cifras em milhares de US$

O quadro e os gráficos refletem o acumulado investido em cada país. 
Nos casos em que um investimento da AVINA apresentou impacto em 
dois ou mais países, foi classificado na categoria “Mais de um país”.
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indicadoRes de desemPenHo

desde 2006, a Fundação avina utiliza o Balanced scorecard 
(Bsc) como ferramenta de gestão de sua estratégia e medição 
de desempenho. as metas estabelecidas anualmente nos 
permitem evidenciar nossos avanços, assim como identificar 
as áreas nas quais devemos melhorar.

durante o ano de 2009, com a implementação de um 
novo modelo operativo e as conseqüentes modificações 
na estrutura organizacional da avina, os indicadores que 
vínhamos aplicando entraram em um processo de revisão 
e ajuste. muitos deles foram mantidos, porém alguns já 
não são pertinentes e outros novos serão incorporados. no 
ano de 2010, a avina introduzirá seus novos quadros de 
indicadores e metas do Bsc.

enquanto isso, seguimos medindo nosso desempenho com os 
indicadores que continuam pertinentes, como os resultados 
da gestão de resultados e os indicadores financeiros, entre 
outros.

Quadro 1

o quadro 1 demonstra que, embora não tenhamos 
alcançado o mesmo nível de resultados obtidos em 
2008, em 2009 cumprimos com nossa meta de impacto 
mais importante, com a contribuição para 12 mudanças 
comprovadas no nível 1 na américa latina. cada mudança 
denominamos “resultado” e aqueles que impactam a mais 
de um milhão de pessoas, e para as quais a contribuição da 
avina foi fundamental, denominamos “Resultados de nível 
1”. também registramos outros 62 resultados em escala 
mais local. consideramos que estes resultados são muito 
significativos, sobretudo se levarmos em conta que, em 
2009, o redesenho institucional desviou muitos esforços e 
energias de nossas atividades centrais.

Quadro 2 – Parceiros e aliados 2007 a 2009

INDICADORES 2009 2008 2007

Parceiros e aliados  4.720  5.108 4.232

o quadro 2 mostra que o número de aliados com os quais 
a avina colabora nos 13 países onde opera aumentou em 
11% desde 2007, com um acréscimo em 2008. é impor-
tante notar que se trata de relações livres e dinâmicas, com 
entradas e saídas a cada ano. estimamos uma taxa anual de 
renovação entre 10 e 20%.

Quadro 3

INDICADORES META 2009 ExECUTADO 2009

visitas à  
página Web

140.000 visitas;
55% novos acessos

241.927 acessos
78% novos acessos

visitas a  
“compartilhar”

média mensal
de 870 acessos

média mensal de
1.113 acessos

como se verifica no quadro 3, superamos a meta de visitas 
à nossa página na internet em 73% em relação ao que 
estava previsto. superamos também em 28% a meta em 
relação à média do número de acessos mensais e à nossa 
plataforma pública para o intercâmbio virtual de aprendiza-
gem “compartilhar”.

Quadro 4

INDICADORES META 2009 ExECUTADO 2009

investimento social avina us$ 15,5 milhões us$ 13,74 milhões

alavancagem us$ 24 milhões us$ 28,1 milhões
 
o quadro 4 nos indica que o total de nossos investimentos so-
ciais foi de us$ 13,74 milhões de dólares, ligeiramente abaixo 
da meta programada. este resultado se deve em grande parte 
às decisões institucionais de manter, no primeiro semestre, um 
ritmo mais lento em novos investimentos, para poder priorizar 
o redesenho institucional nos primeiros meses de 2009. 
não obstante, superamos em 17% a meta estabelecida na 
alavancagem de recursos junto aos nossos aliados. em outras 
palavras, o total de recursos mobilizados para as causas e 
iniciativas que a avina apoia chegou quase a us$ 42 milhões 
de dólares, superando nossas metas.

Quadro 5

INDICADORES META 2009 ExECUTADO 2009

% administração 20% 22%

com relação ao indicador de porcentual de administração, 
ainda que não tenhamos alcançado a meta prevista, é impor-
tante ressaltar que isto não reflete um aumento nos custos 
operativos. deve-se em grande parte à proporcionalidade 
temporal por não haver sido executada a totalidade dos recur-
sos de investimento social (quadro 4). Prevemos uma melhora 
considerável neste indicador no próximo ano, em função de 
que a maioria das eficiências estruturais implementadas em 
2009 afetará as contas financeiras somente em 2010.

20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2009 2008 2007

Meta RealizaçõesRealizações de nível 1 – 2007 a 2009



30

G e s t Ã o  i n s t i t u c i o n a l

novo modelo oPeRativo

Quinze anos e um novo modelo operativo
em 2009, a 
Fundação avina 
completou quinze 
anos trabalhando 
para o desenvolvi-
mento sustentável 
na américa latina. desde sua criação em 1994, a avina tem 
investido fortemente no capital social da américa latina 
e tem aprofundado seu conhecimento sobre as melhores 
práticas e estratégias para potencializar as mudanças sociais 
na região. o aniversário coincidiu com a instalação de um 
novo modelo operativo para alcançar os objetivos institucio-
nais de longo prazo.

até 2012, a Fundação avina pretende contribuir, junto 
com seus aliados, para a realização de dez transformações 
concretas cujo impacto seja relevante para o desenvolvi-
mento sustentável da américa latina. Para isso, em 2009 
redesenhamos nossa estrutura e forma de operar. e mais, 
nos convertemos em uma plataforma regional para gerar um 
ciclo contínuo de identificação, dimensionamento e autono-
mia denominado oportunidades de Relevância continental 

(oRc). as oRc não são nem serão áreas temáticas da avina, 
mas enfoques de trabalho com objetivos de mudanças 
específicas e compartilhadas com aliados.

Para a avina, uma oportunidade de transformação 
representa um ponto de inflexão que favorece a alteração 
de escala, uma promessa de valor que motiva a avina e 
diversos aliados no sentido de unir esforços em uma agenda 
compartilhada de ações articuladas. orientada por estas 
oportunidades, a avina une suas competências como 
instituição parceira de líderes e organizações que compartil-
ham os mesmos objetivos, proporcionando, dentro de nossa 
capacidade, conhecimento, relações, recursos, estratégias 
e ferramentas para a causa comum. da mesma forma, 
buscamos estabelecer parcerias com outras instituições 
doadoras para multiplicar o impacto destas oportunidades e 
promover sua sustentabilidade em longo prazo.

a orientação por oportunidades de relevância continental 
afeta nossa equipe, pois temos que nos organizar de forma 
diferenciada e equilibrar a visão local com a perspectiva 
regional. Portanto, agora, a avina tem uma estrutura em 
que as equipes são formadas em função das oportunidades 
de transformação, onde as unidades físicas se relacionam 
muito mais, as instâncias de decisão são mais colegiadas 
e onde a virtualidade tem conseguido maior relevância 
para aumentar a eficiência no uso de recursos financeiros, 
humanos e tecnológicos. ao mesmo tempo, temos ampliado 
nossa rede. continuamos trabalhando com líderes e a 
liderança segue sendo a chave em nossa abordagem, mas 
entendemos que a mudança requer coalizões diversas de 
líderes, empreendedores, empresários, governo, organizações 
locais e internacionais, ou seja, um grupo amplo de aliados 
reunidos em torno de uma visão comum e com vontade de 
mudança.

o redesenho de nosso novo modelo operativo foi o resultado 
de uma intensa construção participativa interna na qual 
se buscou a sintonia entre as aprendizagens do passado, 
os objetivos do presente e o potencial para o futuro. ao 
instalar este modelo operativo, a avina mantém seu dna 
institucional, ou seja, sua missão, visão e valores originais. 
o legado que a avina construiu e acumulou ao longo de 
sua história é a base para avançar nesta nova estratégia de 
escala latino-americana.
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escRitóRios e contatos

Fundación AVINA
calle evelio lara, casa n°131-B
ciudad del saber, clayton
Panamá, República de Panamá
tel: +[507] 317 3408

Fundador
stephan schmidheiny

Junta Diretiva
Brizio Biondi-morra, Presidente
andreas eggenberg
antonio espinoza
sibylle Feltrin
sean mcKaughan (ex-oficio)
anamaria schindler

Equipe Executiva
sean mcKaughan
Diretor Executivo

Gabriel Baracatt
Diretor de Inovação Social

maria cavalcanti
Diretora de Desenvolvimento 
Estratégico

emily Fintel
Diretora de Relações Globais

valdemar de oliveira
Diretor de Políticas Institucionais

carlos v. oxenford
Diretor de Finanças

márcia Pregnolatto
Diretora de Desenvolvimento Humano

Serviços Internacionais
Gerente de Comunicações
mário salimon
comunicaciones@avina.net

Gerente de Gestão do Conhecimento
maría eugenia Rodríguez  
gestiondelconocimiento@avina.net

Gerente de TI e Telecomunicações
lelio di Gerónimo
it@avina.net

Assessor Especial do Presidente
Bernardo toro
bernardo.toro@avina.net

Sedes Nacionais
Argentina
Parera 15, piso 10
c 1014 aBa
Buenos aires, argentina
tel: +[54] (11) 4816 2400
info.conosur@avina.net

Bolívia 
los Flamboyanes 10
Barrio sirari
santa cruz de la sierra, Bolivia
tel: +[591] (3) 344 1961
info.santacruz@avina.net

Brasil
Rua voluntários da Pátria, n° 286  
sala 301
Botafogo
22270-010 - Río de Janeiro - RJ - Brasil
tel: +[55] (21) 2195 3663
info.rio@avina.net

Chile
las Hortensias 2882
santiago, chile
tel: +[56] (2) 333 0516
info.santiago@avina.net

Colômbia
calle 72 # 9-55 oficina 1103
Bogotá, colombia
tel: +[57] (1) 345 6090
info.bogota@avina.net

Equador
calle Honorato loyola 2-197
entre Remigio Romero y dolores 
veintimilla
cuenca-azuay-ecuador
telefax: +[593] (07) 409 1422  
y 409 1418
info.ecuador@avina.net

Paraguai 
Bruselas 2688 c/ denis Roa
Barrio Ycuá satí
asunción, Paraguay
tel: +[595] (21) 612 746
info.asuncion@avina.net

Peru
av. camino Real 1236, Piso 6
san isidro, lima, Perú
tel: +[51] (1) 221 5070
 +[51] (1) 440 6438
info.lima@avina.net

Responsáveis Nacionais
Argentina – carlos march  
(carlos.march@avina.net)

Bolívia – miguel castro  
(miguel.castro@avina.net)

Brasil – neylar lins
(neylar.lins@avina.net)

Chile – Guillermo scallan  
(guillermo.scallan@avina.net)

Colômbia – Bernardo toro*  
(bernardo.toro@avina.net)

Costa Rica – Rafael luna
(rafael.luna@avina.net)

Equador – maría eulalia Pozo  
(eulalia.pozo@avina.net)

Guatemala – sylvia dávila
(sylvia.davila@avina.net)

Nicaragua – edgard Bermúdez
(edgard.bermudez@avina.net)

Paraguai – susana ortiz  
(susana.ortiz@avina.net)

Peru – Bartolomé Ríos  
(bartolome.rios@avina.net)

Uruguai – carmen correa  
(carmen.correa@avina.net)

 

* interino

Para acessar a íntegra do Relatório  

anual 2009, que inclui vídeo e o relatório  

financeiro resumido, por favor visite  

www.informeavina2009.org


