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Destaques


 urante a gestão 2011, a Avina amplia sua presença
D
territorial no México com o objetivo de promover vínculos
e parcerias entre redes e parceiros mexicanos, e as redes
e parceiros do resto da América Latina. Atualmente,
a organização está presente em 14 países latinoamericanos por meio de equipes autoreguladas em
sistemas presenciais e virtuais, ao mesmo tempo em que
trabalha em outros quatro países da região por meio de
seu apoio a redes.



 m 2011, a Avina investiu 9,8 milhões de dólares em 735
E
novas iniciativas, um aumento de 9% no número de projetos em relação à gestão de 2010. Esses recursos foram
destinados ao apoio de iniciativas de desenvolvimento
sustentável de aliados e parceiros em todo o continente.
Além disso, o volume total de recursos mobilizados para
nossos parceiros por ação direta e indireta da Avina
superou 45 milhões de dólares.









 urante 2011, a Avina registrou 75 realizações relevantes
D
que constituíram mudanças concretas e beneficiaram
milhões de pessoas em todo o continente. Foram
registradas nove realizações com impacto direto ou
indireto em mais de um milhão de latino-americanos.
Muitas dessas realizações estão descritas neste relatório.
 ma pesquisa anual sobre o clima organizacional da
U
Avina teve a participação de 85% de seus 115 colaboradores. Em 2011, foi obtida uma média geral de 89 pontos
de satisfação em 100, enquanto a média do mercado
é 76. Um resultado acima de 80 é considerado muito
satisfatório e, em 2010, a média geral foi 83 pontos de
satisfação. Dessa forma, 89 pontos representam um
aumento importante.
 Avina e seus parceiros avançaram em cinco iniciativas
A
continentais que representam oportunidades para
conseguir um impacto relevante para a América Latina.
As equipes da Estratégia para o Bioma Amazônico,
Reciclagem Sustentável, Cidades Sustentáveis, Acesso
à Água e Mercados Inclusivos expandiram suas redes de
parceiros para 18 países da região, em estreita colaboração com centenas de organizações locais, nacionais e
globais.
 o nível regional, a Avina contribuiu para a ampliação de
N
iniciativas relacionadas à Energia e Educação de Qualidade, Patagônia, Migrações, Mudanças Climáticas e para
o Bioma Chaco, com aliados e parceiros de vários países
do continente. Foram criadas plataformas de diálogo e
ação entre setores do governo, empresas e sociedade
civil, para a definição de políticas públicas e de agendas
de colaboração.
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 urante 2011, a Fundación Avina e a Avina Américas
D
estabeleceram parcerias de coinvestimento com diferentes
organizações regionais e internacionais para apoiar as
estratégias que promovemos na região juntamente com
nossos parceiros. Algumas dessas organizações são
Banco Interamericano de Desenvolvimento, Citi Foundation,
Fundación Corona, Ford Foundation, Bill & Melinda Gates
Foundation, The Coca-Cola Foundation, Open Society
Foundations, Skoll Foundation e Fonds Danone
pourl’Écosystème, entre outras.



 om o objetivo de difundir as causas que a Avina e seus
C
parceiros apoiam, na gestão de 2011 começamos a
participar de meios digitais como o Twitter, Facebook e
Youtube, entre outros, para alcançar milhares de pessoas.



 través de metodologias de escuta interna, consulta
A
externa e participação ampla, no fim de 2011, a Avina
deu início ao seu processo de planejamento estratégico
para o período de 2013-2017, quando revisará suas
premissas institucionais, refletirá sobre o contexto global
e as tendências da América Latina e definirá os objetivos
que almeja alcançar nos próximos cinco anos.



 epois de mais de dez anos de apoio à implementação,
D
difusão e apropriação da Responsabilidade Social
Empresarial (RSE) na América Latina, a Avina decidiu
reunir tudo o que foi aprendido nessa década. Por meio
de entrevistas com dezenas de protagonistas do movimento em toda a região, foram consolidadas algumas
conclusões e recomendações para o futuro em uma
memória disponível eletronicamente intitulada “En busca
de la sostenibilidad“.



 Avina, em parceria com outras organizações e expoentes
A
em nível global, colaborou para a criação de um Índice
Global de Progresso Social para melhorar a forma pela
qual é medido o desempenho e o desenvolvimento das
nações internacionalmente.
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Mensagem do Presidente
E não é somente na natureza que vemos sinais de desequilíbrio. Manifestantes saem às ruas do Norte da África a
Moscou, do Chile a Wall Street. A pressão popular para pôr
fim à ditaduras, ou para ampliar o acesso a oportunidades
abriu uma brecha na superfície de nosso mundo digital
globalizado, onde pode haver um efeito bola de neve
imprevisível. Muitas pessoas acreditam que os sistemas
atuais existem para consolidar o privilégio de poucos ao
invés de promover o bem comum, e que o futuro de nossos
filhos está sendo hipotecado nesse processo.
Nesse contexto, podemos nos perguntar: será em vão falar
de sustentabilidade? Conforme se aproxima o vigésimo
aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, há uma percepção cada
vez maior de que, embora tenhamos avançado em várias
áreas, fracassamos em tornar esses avanços sustentáveis.
Nem ao menos temos certeza sobre o significado do termo
“sustentável”. O crescimento econômico é sustentável? Que
níveis globais de consumo nossos sistemas naturais podem
suportar? Quais prioridades de desenvolvimento são mais
urgentes? Não será o desenvolvimento em si um conceito
antiquado? O único ponto da agenda no qual aparentemente estamos de acordo é a necessidade de mudança,
mas há pouco consenso sobre o que deve mudar e como
essa mudança deve ocorrer. Com essas discordâncias
fundamentais, será difícil para a ONU mostrar progressos na
conferência Rio+20 deste ano.

Brizio Biondi-Morra

C

om as principais economias desenvolvidas ainda
anêmicas, 2011 voltou a ver o mundo em desenvolvimento na vanguarda do crescimento econômico mundial.
A demanda e o investimento chinês continuaram gerando
lucros na América Latina e no mundo, e o Brasil ultrapassou
a Grã Bretanha tornando-se a sexta economia em ordem
de importância. A África, que por muito tempo permaneceu
como mera espectadora do progresso econômico, cresceu
em média 5%, e algumas economias nacionais duplicaram
esse número. A diferença foi marcada.

Na Avina, prevemos que os próximos anos não irão resolver,
mas sim intensificar as contradições que vemos hoje:
a escassez em meio à aparente abundância, melhorias
tecnológicas em meio a perdas de sistemas naturais e de
biodiversidade, e maior número de pessoas conectadas e
participando do diálogo global mesmo quando interesses
mesquinhos se esforçam para prolongar sua permanência
no poder. E, à nossa volta, o planeta está aquecendo e
não podemos prever como isso afetará a sociedade e os
sistemas naturais dos quais dependemos. O que podemos
fazer a esse respeito?

O ano de 2011 foi também um ano de indicadores
contraditórios. Um estudo recente do Banco Mundial mostra
que as taxas de pobreza diminuíram em todo o mundo
nas últimas duas décadas, já alcançando o Objetivo de
Desenvolvimento do Milênio (ODM) de reduzir a pobreza
pela metade até o ano de 2015. Outro ODM alcançado
em 2011, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o
acesso à água potável, que alcançou uma taxa de 89%
em todo o mundo. A alfabetização superou 80%, e quase
70% das pessoas no mundo agora podem se comunicar
por telefone celular. Essas conquistas da humanidade são
dignas de comemoração.

Muita coisa. Os desafios são complexos. As soluções
deverão envolver diversas alianças que tenham perspectivas
múltiplas e novas agendas que promovam a inovação e
a unidade com objetivos compartilhados. Teremos que
aprender novas maneiras de trabalhar cruzando fronteiras
e com diferentes setores, buscar um espaço comum com
opositores, e naturalmente, teremos que nos adaptar e
encontrar formas mais eficientes de operar e fazer negócios.
Essas são precisamente as áreas nas quais a Avina e seus
parceiros concentram a maior parte de sua energia. Tenho
o prazer de informar que, em 2011, muitos avanços foram
observados, alguns dos quais se encontram neste Relatório
Anual. Mencionarei brevemente três deles que apontam
para problemas em níveis mundial, regional e local.

Mas, ao mesmo tempo, as emissões globais de gases de
efeito estufa também bateram um recorde, superando as
piores previsões, enquanto a pressão sobre os recursos
naturais e a biodiversidade aumentou. Salvo poucas
exceções, a desigualdade de renda cresceu em todo o
planeta, assim como as taxas de consumo de insumos energéticos e não renováveis. O habitat e as reservas naturais
continuaram retrocedendo e os indicadores mostram que as
mudanças climáticas estão ocorrendo em um ritmo maior
do que o previsto nas estimativas mais pessimistas.
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Está claro que o Produto Interno Bruto não é um indicador
suficiente do bem-estar de um país. Existe um amplo
consenso internacional de que necessitamos de novas
medidas de progresso além dos indicadores econômicos
utilizados pelos países. Em 2011, vários líderes de pensamento e várias instituições, inclusive a Avina, decidiram
oferecer alternativas.
O Índice de Progresso Social Mundial (GSPI, pela sigla
em inglês) tenta satisfazer a necessidade de medidas não
econômicas que reflitam uma compreensão mais ampla
do bem-estar humano, incluindo indicadores para a saúde,
segurança, educação, conhecimento, meio ambiente e
oportunidades. O GSPI identificará quando um país alcançar
um alto nível de progresso social e onde se faz necessário
agir para encontrar novas maneiras de resolver problemas
persistentes. Melhorará a capacidade dos líderes de
concentrar seus esforços e investimentos nas políticas que
mais contribuam para melhorar a vida de forma sustentável. Os dados iniciais estabelecidos para o GSPI serão
desenvolvidos em 40 países, em 2012, e serão lançados
no ano seguinte. Nosso objetivo é ajudar a identificar a
métrica correta, de modo que possamos trabalhar pelo que
é apropriado.

Apesar da abundância de água doce na América Latina,
a maior no mundo, 40 milhões de pessoas na região
ainda carecem de acesso à água potável. A falta de
acesso à água está tão relacionada à desigualdade social
como à hidrologia. Embora o acesso à água tenha sido
reconhecido como um direito humano fundamental pela
ONU, pelo menos 40 milhões de pessoas na região, em
sua maioria vivendo nas zonas rurais, são responsáveis por
sua própria água potável e saneamento na ausência de
prestadores públicos ou privados desses serviços. Apesar
de seu importante papel, essas organizações de gestão
comunitária frequentemente existem em um limbo legal,
com poucas oportunidades para melhorar a infraestrutura,
fornecer capacitação e obter financiamento. Por isso, nos
sentimos motivados quando seiscentos líderes comunitários
de água de 12 países diferentes da América Latina se
reuniram em Cusco, em 2011, por convite da Avina e outros
parceiros. Os líderes compartilharam seus desafios e boas
práticas, formando uma rede regional para prestar apoio
mútuo e aumentar sua visibilidade. Um dos objetivos é
conseguir ser uma voz ativa na política de água e na tomada
de decisões em seus países de origem, para melhorar os
serviços de água e ampliar o abastecimento às milhares de
comunidades mais difíceis de alcançar no continente.

Em 2011, a civilização humana cruzou um limiar e se
tornou predominantemente urbana. Nas próximas décadas,
nossas cidades terão mais 3 bilhões de pessoas, enquanto
a população rural começa a diminuir em todo o mundo. As
cidades em que vivemos fornecerão a solução para nossa
sustentabilidade ou representarão seu maior obstáculo. A
América Latina é a região mais urbanizada do mundo em
desenvolvimento, atualmente com uma taxa de 78%. A
Avina é uma das organizações que trabalham para fazer
com que as cidades latino-americanas façam parte da
solução de sustentabilidade. Nossos parceiros formam
uma rede crescente de movimentos cidadãos em mais
de 50 cidades em toda a região, do México à Argentina,
todos buscando construir plataformas inclusivas para a
mobilização de diversos setores de suas comunidades. Os
grupos estão definindo ativamente indicadores de qualidade
de vida e metas para que os governos das cidades sejam
participativos, transparentes e responsáveis. Foi esse tipo
de mobilização cidadã que conseguiu realizar mudanças
em leis no Rio de Janeiro e Córdoba durante o ano passado. As prefeituras destas e outras cidades precisam
agora contar com um plano de administração com metas
claras para o monitoramento de resultados. A Avina está
comprometida com o aprendizado com a rede de cidades
sustentáveis, especialmente em relação à maneira como a
ação e a participação cidadã podem conduzir a uma melhor
qualidade de vida para todos os habitantes.

Esses são apenas alguns exemplos de como os latinoamericanos estão tomando a dianteira na construção de
soluções para os desafios mundiais, regionais e locais.
O mundo está observando cada vez mais os países em
desenvolvimento por sua liderança e inovação, e na Avina
estamos convencidos de que a América Latina tem um papel fundamental a desempenhar. Tenho orgulho de presidir
o conselho diretor de uma fundação latino-americana com
a premissa de que essa região é capaz de contribuir com
modelos sustentáveis para melhorar o bem-estar, tanto na
América Latina como no mundo. Para sermos eficazes,
sabemos que devemos unir forças com uma aliança
variada de indivíduos e instituições, tanto dentro como
fora da região, ultrapassando fronteiras, setores e culturas.
Gostaria de agradecer aos meus companheiros do conselho
diretor por seu esforço contínuo na construção da Avina
como instituição. Também gostaria de reconhecer o árduo
trabalho da equipe da Avina em toda a América Latina, seu
profissionalismo e a conquista de resultados motivadores.
Naturalmente, não conquistamos nada na Avina sem nossos
aliados, parceiros e coinvestidores, com quem colaboramos
e aprendemos. Para nós, é uma honra trabalhar com eles.
E, por fim, gostaria de agradecer à VIVA Trust por seu apoio
constante, e ao nosso fundador, Stephan Schmidheiny, por
seu compromisso com a América Latina e pela visão e os
valores que inseriu em nossa instituição e que nos serviram,
e continuam servindo, de guia e inspiração.
Brizio Biondi-Morra
Presidente do Conselho Diretor
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Mensagem do Diretor Executivo

D

urante 2011 tive a possibilidade de fazer várias visitas
de campo e participar de uma séria de atividades
promovidas pela Avina e seus aliados. Para mim, a
experiência foi ao mesmo tempo uma satisfação e uma
oportunidade de aprendizado.
Um dos aspectos mais notáveis que pude apreciar foi a
qualidade dos líderes e instituições com os quais a Avina
está colaborando, da Patagônia ao México, de Cusco a
Salvador da Bahia. Várias experiências me confirmam que
conseguimos consolidar nossa forma de contribuir para
a transformação social na América Latina e que estamos
trabalhando com parceiros idôneos para influenciar o curso
que a sustentabilidade deve seguir em áreas de relevância
continental. A Avina uniu forças com diferentes alianças
de organizações da sociedade civil, do governo e do setor
privado, cruzando setores, culturas e fronteiras para articular
agendas de ação compartilhadas que possam gerar
mudanças em escala.
Temos também indicadores objetivos dessa consolidação.
A Avina é uma instituição que busca medir seu desempenho para continuar melhorando constantemente, e os
resultados de 2011 nos ensinaram várias lições. No nosso
sistema de gestão de “realizações” (mudanças concretas
para as quais contribuímos), mantivemos o mesmo alto
nível de resultados do ano anterior, embora com alguma
diminuição em certas categorias. Consideramos essas
diminuições muito importantes, pois nos ensinam como
temos que nos adaptar para aumentar nossa contribuição.
Superamos bastante nossa meta de avanço nos
processos que promovemos. Além disso, foi interessante
constatar que a Avina teve uma grande contribuição em
seis das nove mudanças mais importantes registradas em
2011, que beneficiaram milhões de latino-americanos.

Sean McKaughan

“

Em 2011, conseguimos
direcionar 24 milhões de dólares
para a América Latina, e esse
valor ultrapassa 45 milhões de
dólares quando somamos a ele
toda a contribuição programática
da Avina.

Além de sua contribuição para as causas que priorizamos,
a Avina busca mobilizar, sempre que possível, os recursos
de outras organizações para beneficiar nossos parceiros na
região. Nesse sentido, em 2011, conseguimos direcionar
24 milhões de dólares para a América Latina, e esse valor
ultrapassa 45 milhões de dólares quando somamos a ele
toda a contribuição programática da Avina. Ao mesmo
tempo, conseguimos reduzir novamente nosso custo de
administração, em termos reais.
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A Avina identificou sua forma de contribuição mobilizando
sua rede de contatos e parceiros na América Latina para
definir uma agenda comum de ação regional. Ao mesmo
tempo, a Avina anunciou no Centro Tlatelolco do México
seu compromisso com o país como parte integrante de sua
visão latino-americana. Colocou sua plataforma regional
à disposição para vincular os grupos e líderes mexicanos
às suas contrapartes no resto da América Latina nas
principais causas que priorizamos. O México é claramente
um país chave para nossa estratégia de Migrações, mas é
também chave para a estratégia de Cidades Sustentáveis e
Mercados Inclusivos, entre outras oportunidades de impacto
que a Avina está apoiando. Estamos muito felizes de poder
colaborar agora de maneira mais próxima com nossos
parceiros mexicanos e já estamos aprendendo muito com eles.

Foi também um ano de consolidação de experiências. Em
2011, durante a VIII Conferência CSR Américas (Conferência
Interamericana de Responsabilidade Social Empresarial),
organizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) em Assunção, no Paraguai, a Avina apresentou os
resultados de sua reflexão sobre mais de dez anos de
liderança e apoio ao movimento de Responsabilidade Social
Empresarial (RSE) na América Latina. Essa publicação
reúne as experiências e perspectiva de dezenas de
organizações, empresas e associações que protagonizaram
esse movimento. É fascinante pensar que, há apenas
quinze anos, a ideia de que as empresas tivessem uma
responsabilidade além da que têm para com seus acionistas
era algo bastante raro entre os empresários. Nosso estudo
constatou os avanços nos conceitos e práticas ocorridos
nesse período, e ao mesmo tempo indica o caminho que
ainda deve ser percorrido para que as empresas possam
prosperar e competir em um ambiente de responsabilidade
para com o meio ambiente e de compromisso com o bem
comum.

Para completar a consolidação operacional da Avina e
liderar o processo de planejamento estratégico em 2012,
mudamos a estrutura de nossa equipe executiva internacional.
Foi criado o cargo de Diretor de Operações para reforçar
a visão de conjunto das operações da Avina em 16 países
e para maximizar a eficiência e eficácia de nossas ações.
Gabriel Baracatt, boliviano que ocupou o cargo de Diretor
de Inovação Social desde 2009, assumiu esse desafio em
janeiro de 2012.

Esta reflexão sobre a contribuição da Avina para a RSE
é um dos dez estudos que a Fundação está preparando
para analisar nosso papel, junto ao de outros atores chave,
na transformação social da América Latina nos últimos 16
anos. Queremos nos aprofundar em nossa contribuição
para a mudança em escala na região para celebrá-la
e compartilhá-la, e também como insumo para nosso
planejamento estratégico que teve início em 2011 e terminará em 2012. Onde fomos mais bem-sucedidos? Como
podemos fazer uma contribuição relevante para enfrentar
os desafios atuais e futuros da América Latina? Como
temos que nos adaptar para fazer isso? Nós fizemos estas
perguntas a nós mesmo e também a muitos de nossos
parceiros para termos certeza de que nosso plano para
os próximos anos esteja alinhado com as prioridades da
região e com nossas melhores capacidades.

O ano de 2011 foi um ano de desafios e muitos avanços,
todos eles possibilitados graças às parcerias que nos unem
aos melhores esforços de centenas de pessoas e instituições. Desta lista, quero destacar nossos parceiros que
estão na vanguarda em algumas das causas mais difíceis e
importantes da região latino-americana. Também gostaria
de mencionar as instituições com as quais co-financiamos
essas causas, cuja colaboração multiplica significativamente
nossa mútua capacidade de contribuir de maneira concreta.
Finalmente, quero parabenizar a magnífica equipe de
profissionais da Avina, que trabalha com incrível dedicação
para fazer a diferença na América Latina. Espero que este
relatório anual ofereça a todos os que nos acompanham
uma pequena amostra do grande conjunto de ações
realizadas em 2011, visando a uma América Latina mais
justa e sustentável, e convido a todos a se unirem às causas
aqui descritas.

Há duas áreas de expansão que anunciamos em 2011 e
que sem dúvida estarão entre nossas prioridades para o
futuro. Firmamos uma parceria com a Ford Foundation e
a Open Society Foundations para responder ao desafio
da migração e do bem-estar dos migrantes nas Américas.
Com nossos parceiros regionais e internacionais,
identificamos a oportunidade que existe atualmente de
abordar a migração como fenômeno, que por definição
ultrapassa as fronteiras e os setores e requer colaboração
entre diferentes atores. Cada vez mais, esses atores se
conscientizam sobre a necessidade de coordenar políticas
e alinhar esforços nos países com maior movimento
migratório e também entre esses países. A migração é um
fluxo que caracteriza a região e temos que entendê-lo e
integrá-lo de forma inteligente em nossas sociedades.

Sean McKaughan
Diretor Executivo
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“

Contribuímos para o
desenvolvimento sustentável da
América Latina incentivando
parcerias entre líderes sociais
e empresariais.
Como Trabalhamos
A Avina identifica oportunidades para uma mudança
sistemática na América Latina, nas quais o fortalecimento
e a vinculação de líderes e instituições da região são
críticos para conduzir esta mudança para um futuro mais
sustentável. Ao identificar uma oportunidade com nossos
aliados, articulamos parcerias através de agendas de ação
compartilhadas, objetivando contribuir para um impacto de
escala para a região. A Avina investe diretamente nestas
agendas compartilhadas, buscando sinergias e potencial
de colaboração com o apoio de outras organizações
internacionais.

8
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Nosso Aporte

visão transformadora assumem a liderança 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.

Avina trabalha na América Latina como um articulador,
co-investidor e facilitador, utilizando seus recursos, sua
presença local e suas relações com milhares de aliados
para incubar e escalar estratégias comuns de mudança.
A nossa principal contribuição para com nossos aliados é
a promoção de ações conjuntas através do investimento
direto de recursos e serviços.

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.

Nossos serviços incluem:










 erar espaços de vinculação entre diversos aliados
G
provenientes da sociedade civil e do setor privado.
Promover a construção de agendas de ação
compartilhadas para a mudança.
Investir, alavancar e mobilizar recursos para apoiar estas
agendas.
Elevar a visibilidade nacional, regional e global das
agendas de mudança, conectando-as no continente e
globalmente.
Construir pontes e alianças com novos participantes
globais para acelerar e escalar os processos de
mudança.
Articular vínculos entre os atores do governo e nossos
aliados para influenciar nas políticas públicas.
Produzir, compartilhar e gerenciar conhecimento,
inovação, aprendizagens, saberes, métodos e boas
práticas para fortalecer todas estas ações.

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.

Valores
A plena realização do ser humano num contexto de harmonia individual, social e ambiental, como foco principal do
desenvolvimento sustentável. A dignidade humana expressa
no exercício da democracia, na igualdade de oportunidades,
na liberdade com responsabilidade, na honestidade e na
solidariedade. A modéstia que deve conduzir nossas ações,
consagrando as contribuições de outros no processo de
construção coletiva de um mundo melhor para todos e cada
um. A inovação contínua que favoreça a eficácia, a eficiência
e a produtividade de nossas ações.

Nossos Aliados
Estamos aliados com milhares de organizações, fundações,
líderes sociais e do setor empresarial da América Latina e
do mundo, todos comprometidos com o desenvolvimento
sustentável da região. É no diálogo com sua rede de aliados
que Avina define sua estratégia, identifica oportunidades e
constrói agendas de ação compartilhadas. Nossos aliados
nos inspiram com sua visão e inovação, e buscamos
contribuir para as mudanças através do apoio às suas
organizações, iniciativas e redes.

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 bem-sucedida e responsável e as
organizações filantrópicas que fomentam a liderança e a
inovação. Contribuímos para o desenvolvimento sustentável
da América Latina incentivando parcerias entre líderes
sociais e empresariais.

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. Em
grande medida, o desenvolvimento sustentável depende
da habilidade da sociedade civil, do empresariado e do
setor governamental em dialogar, colaborar e, juntos,
realizar agendas de ação compartilhadas. A sociedade
latino-americana tem os recursos e o potencial para criar
soluções aos desafios que enfrenta. Os que possuem
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Quem Somos

Onde Trabalhamos
Nossa presença na América Latina

Também somos globais: articulamos parcerias entre
nossos parceiros latino-americanos e instituições de todo
o mundo para ampliar e fomentar suas ações. Estamos
presentes nos Estados Unidos e Portugal através de nossa
equipe de Relações Globais.

A Avina está presente em 14 países da região através de
uma plataforma de sedes, escritórios e trabalho virtual que
nos possibilita grande capilaridade.
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Quem Somos

Estrutura Organizacional

Comitê de Compensação
Comitê de Governabilidade e Nomeações
Presidente e
Conselho Diretivo

Comitê de Auditoria e Riscos

Auditor Interno

Direção de Desenvolvimento Humano

Desenvolvimento Humano

Finanças e Auditoria
Assessor

Direção Financeira

Legal
Administração

Direção de Relações Globais
DiretorExecutivo

Relações Globais

Comunicações
Análise Estratégico
Direção de Operações

Serviços Gerenciais
TI e Telecomunicações

Comitê de Alinhamento Estratégico
Diretor de Iniciativas Continentais

Equipes Continentais
Novos Negócios

Comitê de
Estratégia
Institucional

Equipes Nacionais
Direção de Inovação Social

A informação aqui apresentada está atualizada até a data dessa publicação.
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Estratégia para o Bioma Amazônico
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e líderes nos nove países nos quais o Bioma Amazônico
está localizado.
É indispensável conseguir o comprometimento de parceiros
internacionais para fortalecer a liderança local e colocar os
líderes em contato com as melhores ideias e tecnologias
mais avançadas do mundo. É por isso que a Fundación
Avina investe em construir e consolidar o capital social, o
potencial e a prática de colaboração, com o qual aspira à
criação de agendas de ação compartilhadas entre organizações, países, comunidades e doadores. Somente a ação
combinada de vários agentes pode alterar a rumo da região.
A estratégia que a Avina desenvolveu com seus parceiros
está focada em fortalecer a transparência florestal, incentivar
uma nova economia ambiental compatível com a preservação da floresta amazônica e promover a valorização das
culturas e o conhecimento das comunidades da região.

Família de cultivadores de acaí na desembocadura do rio
Amazonas. Mais de 30 milhões de pessoas vivem na Amazônia
e dali obtêm seu sustento.

O desmatamento nos deixa sem fôlego
Fonte de vida e conhecido como o “pulmão do mundo”, o
Bioma Amazônico, formado por diversos ecossistemas nos
quais confluem rios, lagos, selvas, florestas e savanas, entre
outros, possui uma imensa e rica biodiversidade formada
durante milhões de anos que se encontra agora quase à
beira de um colapso. A perda e degradação da floresta e
sua biodiversidade deixaram o bioma menos resistente,
precisamente quando o clima começa a mudar rapidamente
e aumentam as temperaturas e a incidência de secas,
incêndios e inundações. Isso por sua vez implica em uma
ameaça ao gênero humano: sem pulmão, não há vida.

Para a criação de uma cultura de colaboração
Como podemos estimular a colaboração entre os países?
Em uma região tão imensa e compartilhada por nove
países, não é fácil. No relatório A Amazônia e os Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio, publicado pela Articulação
Regional Amazônica (ARA), em 2011, chega-se à conclusão de que, em relação ao cumprimento dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio estipulados para 2015,
ainda há muita diferença de resultados entre os países que
formam a Amazônia, assim como uma variação importante
dentro de um mesmo país. Este é um indicador de que
os países ainda trabalham de forma muito isolada para o
progresso da região.

A evidência de civilizações antigas na Amazônia nos ensina
que a situação deveria ser diferente, que os seres humanos
podem ter uma simbiose e uma relação harmoniosa com a
floresta. Os povos indígenas da bacia e os povos ribeirinhos
que vivem hoje da extração sustentável podem nos ajudar
a imaginar outro cenário no qual o Bioma seja valorizado e
protegido pelo que ele produz com uma eficiência sem igual:
água, oxigênio e vida.

Em novembro de 2011, foi dado um passo importante
para o estabelecimento de uma colaboração inter-regional
com a realização, em Belém, capital do Pará (Brasil), do V
Encontro Anual do Fórum Amazônia Sustentável: Cenários
e Perspectivas da Pan-Amazônia. Este evento, organizado
conjuntamente pelo Fórum Amazônia Sustentável e a ARA,
e apoiado pela Fundación Avina, entre outros, reuniu pesquisadores, líderes da região, representantes de comunidades
indígenas, empresários e organizações socioambientais.
Nesse encontro, pela primeira vez esses atores se reuniram
com o objetivo de discutir as tendências na Pan-Amazônia,
enfatizar a interdependência dos países da região e formular
ações em conjunto a partir de uma visão comum voltada
para o desenvolvimento sustentável. Este é o primeiro
passo para uma nova proposta que se propõe a gerar
espaços e mecanismos de cooperação e intercâmbio entre
os membros da sociedade civil dos países da região para
poder articular uma frente comum que elimine fronteiras e
gere soluções.

Uma visão comum: a Amazônia somos todos nós
Devemos preservar pelo menos 80% da Amazônia, e para
isso existe somente uma solução. Identificar, fortalecer e
vincular iniciativas são os três passos básicos que devem
surgir de uma visão compartilhada do Bioma Amazônico
como algo único e indivisível.
A Fundación Avina e seus parceiros trabalham para evitar
um colapso e contribuir para a preservação do Bioma
Amazônico a fim de garantir a sustentabilidade do ecossistema e, consequentemente, uma qualidade de vida
adequada. Duas conclusões nos parecem fundamentais.
Por um lado, é indiscutível que os atores locais são os
atores principais, que deverão assumir a liderança, definir
prioridades e acordar estratégias locais. Por outro lado,
reconhecemos que a ação no nível local é somente uma
solução parcial para um problema global; por isso, é
necessário criar uma visão comum e uma cultura de
colaboração e sistematização de ações entre organizações

A Fundación Avina participou da criação do Fórum Amazônia
Sustentável e da ARA, em 2007, e continua apoiando e
participando nas duas associações para facilitar a execução
de ações e projetos conjuntos no Bioma Amazônico.
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Estratégia para o Bioma Amazônico (continuação)

Localizar, fortalecer e conectar iniciativas de mudança no
Bioma Amazônico é um desafio. Esses são alguns dos
muitos resultados que vimos em 2011, os quais indicam
que o fortalecimento de atores locais, a articulação de uma
visão comum e a colaboração inter-regional são elementos
fundamentais na luta pela criação de uma nova cultura de
prosperidade sustentável na região amazônica.

Aliados locais em busca de uma solução global
Há três anos, em Paragominas, município localizado no
estado do Pará, foi implementado o projeto “Municípios
Verdes”. Atualmente, 92% de seu território faz parte do
Registro Ambiental Rural. A cidade foi a primeira a ser
retirada da lista do Ministério do Meio Ambiente que registra
os municípios que causam maior dano florestal na região
amazônica. Isso lhes permitiu acesso a créditos para a
atividade agrícola e produtiva. A experiência realizada em
Paragominas ajudou a Imazon, organização parceira da
Avina, a elaborar o guia “Municípios Verdes”, destinado
a estimular outras instituições desse tipo a unirem-se ao
projeto. Até agora, o projeto já conta com onze novas
adesões. A Avina apoiou essa iniciativa através da Imazon, e
também gerou vínculos com o governo do estado do Pará e
dos municípios envolvidos.

Nossos principais parceiros continentais e
coinvestidores para essa oportunidade são:

Por outro lado, o município de Querência, localizado no
estado do Mato Grosso, deu mostras da incidência que os
líderes locais têm na geração de soluções abrangentes. Há
aproximadamente dois anos, essa região era conhecida
por seu alto índice de desmatamento, o que a colocou
na lista vermelha do governo brasileiro como um dos 42
municípios com maior nível de desmatamento do país. Para
sair dessa situação, foram estabelecidas parcerias entre o
governo municipal, a sociedade civil e os produtores rurais
de Querência.
O Instituto Socioambiental (ISA) foi o primeiro grande
parceiro nesse propósito e conseguiu conquistar o respeito
dos produtores rurais e demonstrar que essa parceria
poderia gerar resultados positivos para os produtores.
Depois de um árduo trabalho por parte desses atores,
o município de Querência reduziu significativamente o
nível de desmatamento registrado nos últimos dez anos
e foi o segundo município, depois de Paragominas, a ser
retirado da lista vermelha. Para alcançar a sustentabilidade,
o município já começou a implementar um processo de
reflorestamento da área. Em parceria com o ISA, e por meio
da campanha “Y IkatuXingu”, os produtores rurais da região
reflorestarão mais de 100 hectares em margens de rios e
mananciais.
A Fundación Avina, através da iniciativa institucional
“Municípios Verdes”, apoia financeiramente o ISA em vários
projetos no Mato Grosso, inclusive os projetos em Querência. Essa ação faz parte de um conjunto de atividades
apoiadas pela Avina e outras organizações para colaborar
com os prefeitos e comunidades da região na busca de
formas de desenvolvimento que coexistam em harmonia
com o Bioma. A Avina acompanha e monitora os avanços
nesses municípios, promovendo a articulação entre eles e o
intercâmbio de experiências entre as prefeituras e organizações da sociedade civil, não somente no Mato Grosso, mas
também em outros estados amazônicos do Brasil e também
em outros países da bacia.
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 koll Foundation, com a qual temos uma parceria
S
para mitigar as mudanças climáticas por meio da
preservação do Bioma Amazônico e seus serviços
ambientais associados.



 limate and Land Use Alliance, para promover a
C
redução de emissões causadas pelo desmatamento
no Brasil.



 RA – Articulação Regional Amazônica, para
A
promover a articulação de parceiros amazônicos que
discutam alternativas para a conservação da bacia,
nos níveis nacional e pan-amazônico.



 ede Latino-Americana do Ministério Público
R
Ambiental, para promover a articulação e intercâmbio
de experiências entre promotores de justiça do meio
ambiente que enfrentam em seus países casos similares de pressões de desenvolvimento insustentável
sobre a Amazônia.



 órum Amazônia Sustentável, para promover o
F
fórum mais importante de debate inter-setorial de
modelos de desenvolvimento para a Amazônia.



 AISG – Rede Amazônica de Informação SocioR
ambiental Georreferenciada, como um espaço de
troca e articulação de informações socioambientais
georreferenciadas para processos que vinculam
positivamente os direitos coletivos à valorização e sustentabilidade da diversidade socioambiental na região
Amazônica.



 TA – Grupo de Trabalho Amazônico, para proG
mover a participação de mais de 600 organizações
das comunidades da Amazônia brasileira nas políticas
de desenvolvimento sustentável, reconhecendo que
a cooperação dos povos nativos e tradicionais é essencial para alcançar a sustentabilidade.



 ovimento “Municípios Verdes”, para promover a
M
sustentabilidade na prática através da gestão territorial
local, promovendo a mudança de uma economia que
destrói a natureza para uma economia verde.



 ede LAC – Rede de Fundos Ambientais para a
R
América Latina e Caribe, na promoção da ferramenta ECOFUNDS, que visa à ação coordenada de fundos
ambientais e outros financiadores em seus esforços
para a conservação da biodiversidade.
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Reciclagem Sustentável
Como consequência do alto grau de urbanização na América Latina, grandes quantidades
de resíduos sólidos precisam ser coletados, transportados e descartados de maneira segura
RESÍDUOS SÓLIDOS

SITUAÇÃO DA RECICLAGEM

... E DOS RECICLADORES

CIDADES

78% da
população
vive em
cidades

ORGANIZAÇÕES
DE RECICLADORES

Estima-se que existam cerca
de 1.000 organizações de
recicladores nessa região,
mais que em qualquer outra
região do mundo

CARÊNCIA DE
CADEIAS FORMAIS

RECICLAGEM INDUSTRIAL

RESÍDUOS PER CÁPITA

90% dos materiais que são
reciclados para uso industrial
são recolhidos por coletores
informais que só recebem como
pagamento 5% do valor que é
gerado na cadeia

A taxa média de
geração de resíduos
nessa região é de 0,8 kg
per capita, por dia

POUCA RECUPERAÇÃO

Estima-se que somente 2,2%
dos resíduos municipais sejam
formalmente recuperados e reciclados

COLETA INFORMAL

Na região são geradas quase
370.000 toneladas de resíduos
sólidos por dia. Aproximadamente
50% são descartados de maneira
inadequada a céu aberto, em corpos
de água ou queima não controlada.

CONSEQUENCIAS DE UMA MÁ GESTÃO
DE RESÍDUOS E MATERIAIS RECICLÁVEIS

Problemas
sanitários e
econômicos

AUSÊNCIA DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

SEM SEPARAÇÃO
DE RESÍDUOS

A maioria das cidades
carece de políticas
e programas que
estimulem a atividade
de reciclagem

Os consumidores
raramente classificam
e separam os resíduos
segundo o tipo, o que
dificulta a reciclagem

Aproximadamente 2 milhões de
pessoas na região vivem da coleta
informal de materiais recicláveis,
em condições de trabalho
insalubres e perigosas

DESCARTE INADEQUADO

Alteração do
equilíbrio do
meio ambiente

Trabalho em condições
climáticas adversas
e exposição a infecções
e enfermidades

Falta de recursos,
desorganização e
indiferença impedem
o desenvolvimento de
cadeias formais para o
manejo de resíduos

RISCOS PARA A SAÚDE
E INTEGRIDADE

Danos à
saúde da
população

Entretanto, foram implementados
programas bem sucedidos de
tratamento de resíduos sólidos,
que contribuem para reduzir os
custos ambientais e a pobreza. Esses
programas contam com a participação
da indústria, dos grandes geradores
de resíduos e dos recicladores

BENEFÍCIOS DE UMA BOA GESTÃO
DE RESÍDUOS E MATERIAIS RECICLÁVEIS
Diminuição
dos custos
de saúde

Criação
de novos
empregos

Redução
de custos
da produção
industrial

Recuperação
de terrenos

Benefícios
ambiental,
econômico
e empresarial

Eficiência
no uso de
energia

Fontes: BID, FOMIN, PAHO, OPS

Reduzir, reutilizar, reciclar:
Quem são os protagonistas?
Nos países em vias de desenvolvimento, milhões de coletores de materiais recicláveis (papel, cartolina, vidro, metal e
plástico) saem às ruas diariamente para obter da recuperação dos resíduos o sustento para si e suas famílias.
Em toda a América Latina, os recicladores de resíduos
são protagonistas e figuras fundamentais no processo de
reciclagem. Entretanto, em sua maioria, eles carecem de
estrutura de organização, reconhecimento formal e direitos
legais, embora graças a sua determinação e ao poder da
união, a situação tenha começado a mudar em seu favor.

A Avina e seus parceiros buscam favorecer a reorganização da
indústria de reciclagem para gerar trabalho digno e economicamente rentável para mais de dois milhões de recicladores.
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Reciclagem Sustentável (continuação)

Essa plataforma de articulação de atores interessados
na gestão de resíduos, reciclagem e inclusão social dos
recicladores, formulada pela Fundación Avina e pelo Fundo
Multilateral de Investimentos (FOMIN), membro do grupo
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tem
a participação da divisão de Água e Saneamento do BID e
The Coca-Cola Foundation, e conta com o apoio da Bill &
Melinda Gates Foundation. A “Iniciativa Regional para a Reciclagem Inclusiva” será desenvolvida nos próximos quatro
anos e conta com um compromisso de investimento dos
parceiros que totaliza 8,4 milhões de dólares.

A reciclagem contribui para a preservação e uso racional
dos recursos naturais, para a criação de valor econômico e
para a redução de desperdícios, o que por sua vez influencia na redução da contaminação ambiental. Apesar de
sua importante contribuição, os coletores de resíduos são
trabalhadores excluídos da sociedade, com pouco poder
político e economicamente vulneráveis.

Reconhecer, estimular e incentivar o trabalho
dos recicladores
Para Fundación Avina existem soluções sustentáveis e passíveis de serem reproduzidas que podem ajudar a melhorar
as condições de dois milhões de recicladores na América
Latina. Com o apoio de nossos parceiros, queremos promover a reorganização da indústria de reciclagem para gerar trabalho digno e economicamente rentável para os recicladores.
Buscamos também maximizar os benefícios para o ambiente
e para a sociedade em geral, através de ações conjuntas
entre o setor público, as empresas e os próprios recicladores.

Uma ideia transformadora que começa no Brasil
Durante o governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva,
o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) do Brasil iniciou várias negociações para que
fossem tomadas medidas que incentivassem as empresas a
trabalhar com as organizações de recicladores no processamento de resíduos. No contexto da implementação da
nova política nacional de resíduos sólidos, em novembro de
2011, a atual presidenta do Brasil, Dilma Rouseff, promulgou
um decreto que oferece a possibilidade de uma redução no
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) às empresas
que utilizem resíduos adquiridos diretamente de cooperativas de recicladores como matérias primas ou produtos
intermediários.

A estratégia desenvolvida pela Avina junto a seus parceiros
baseia-se em: 1) promover a criação e implementação de
políticas públicas e marcos normativos que reconheçam e
fortaleçam o papel dos recicladores nos sistemas sustentáveis de gestão de resíduos; 2) fomentar cadeias de valor de
reciclagem e enfatizar especialmente o gerenciamento de organizações produtivas de recicladores a partir da perspectiva
da responsabilidade social, dos negócios inclusivos e da nova
economia, e 3) estimular o desenvolvimento da liderança e da
organização dos recicladores com base no estabelecimento
de associações para o bem comum.

A Fundación Avina apoia a ação do MNCR desde 2003 e
concentrou esforços e recursos financeiros para estimular
a participação dos recicladores organizados em políticas
públicas e logística reversa.

Transformação da mercado de reciclagem
A Fundación Avina e seus parceiros entendem que a gestão
de resíduos na América Latina não está sendo tão eficiente
quanto poderia ser. Isso é evidenciado pela exclusão social
e informalidade dos recicladores, pela contaminação do
meio ambiente, pela ausência de padronização e regulamentação para a implementação de políticas públicas, pela
falta de informação de mercado e transparência na cadeia
de reciclagem, e pela carência de coordenação apropriada.
Perante esta situação, em maio deste ano, foi oficialmente
apresentada a “Iniciativa Regional para a Reciclagem
Inclusiva”, um programa que busca integrar os coletores
informais de resíduos ao mercado de reciclagem. A iniciativa
tem como objetivo gerar um impacto sistêmico na cadeia
de reciclagem da região para melhorar a qualidade de vida
dos recicladores e de suas famílias, aumentar a participação
do setor privado no mercado de reciclagem e gerar impacto
nas políticas públicas.

No Brasil, a coleta de materiais recicláveis é uma atividade
reconhecida como valiosa e digna de apoio governamental. No
país, há 500 cooperativas de recicladores que reúnem mais de
60.000 pessoas.
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Os três primeiros investimentos públicos importantes no
âmbito da reciclagem foram apresentados pela associação de municípios Santiago Recicla, pelo município de La
Reina e Antofagasta. Esses investimentos financiaram dois
estudos de pré-viabilidade e investimento em infraestrutura,
todos com elementos de inclusão de recicladores de base
organizados.
Esse é um resultado dos esforços de posicionamento e
incidência realizados pelo Movimento Nacional de Recicladores de Chile A.G. (MNRCh) desde 2008, em parceria com
a Fundación Avina e uma série de organizações, instituições
e empresas. A Avina apoiou o trabalho de posicionamento
da agenda de reciclagem inclusiva no Chile e de incidência
do MNRCh, seu fortalecimento cooperativo, a ampliação e
diversificação do capital social nessa agenda e seu posicionamento em todas as mídias.

Nossos principais parceiros continentais e
coinvestidores para essa oportunidade são:

Juan Aravena, gerente da Cooperativa de Recicladores
(CREACOOP) do Chile, é um dos milhões de recicladores da
América Latina que contribuem para a geração de valor
econômico e para a redução de desperdícios.



 ill & Melinda Gates Foundation: investimento conB
junto de cinco milhões de dólares em cinco anos para
iniciativas na América Latina e Caribe, entre as quais
se busca fortalecer o Movimento Latino-Americano de
Recicladores.



 he Coca-Cola Foundation, o BID, o Ministério
T
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
do Brasil e a Organização Inter-eclesiástica de
Cooperação ao Desenvolvimento (ICCO): investimento conjunto de 7,9 milhões de dólares em quatro
anos para o programa brasileiro “Cata-Ação”.



 epsico, o BID e a Fundación Trabajo y
P
Desarrollo Humano (TDH): investimento conjunto de
1,1 milhões de dólares em três anos para o programa
“Inclusão Socioeconômica dos Catadores de Materiais
Recicláveis” da Argentina.



 anone (Fondo Écosysteme): investimento
D
conjunto de dois milhões de euros em dois anos para
o programa “Cartoneros: Reciclagem Inclusiva” da
Argentina.



 ID, The Coca-Cola Foundation e Bill & Melinda
B
Gates Foundation: investimento conjunto de 8,4
milhões de dólares em quatro anos para o programa
“Iniciativa Regional pela Reciclagem Inclusiva”.

A reciclagem inclusiva ganha força no Chile
Desde meados de 2010, o governo do Chile iniciou uma
nova tendência em política pública de gestão de resíduos
ao investir 900 mil dólares em iniciativas de reciclagem
inclusiva em duas regiões e 25 municípios do país. Com o
duplo objetivo de diminuir a quantidade de resíduos e criar
mecanismos eficientes de inclusão dos recicladores de base
na gestão sustentável de resíduos, esses recursos permitirão desenvolver planos locais e provinciais que contarão
com a participação de cerca de 2 mil recicladores organizados da região metropolitana e da região de Antofagasta,
que terão seu trabalho formalizado e melhorado.
Desde 2008, há no Chile o programa público “Gestão
Integral de Resíduos Sólidos”, fruto de um acordo de empréstimo entre o país e o Banco Interamericano de Desenvolvimento realizado pela Subsecretaria de Desenvolvimento
Regional do governo. Embora seu objetivo seja “fornecer
soluções para a gestão de resíduos sólidos domiciliares”,
até 2010 ele havia sido utilizado exclusivamente em investimentos para melhorar a infraestrutura e os equipamentos
para o descarte final de resíduos.
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Cidades Sustentáveis
A mobilização e a coordenação entre os diferentes setores da sociedade podem
transformar a gestão das cidades latino-americanas e promover uma administração
pública que ajude a melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos
AS CIDADES NA AMÉRICA LATINA

URBANIZAÇÃO

Concentram a maior parte da população e enfrentam enormes desafios
CRESCIMENTO DESCONTROLADO

Migração e superpopulação.
Em alguns lugares, a migração gera
concentrações populacionais em bairros
distantes que carecem de serviços

POPULAÇÃO URBANA

MIGRAÇÃO E DESLOCAMENTO

Aumentou muito desde 1950, tornando a região
a mais urbanizada do mundo em desenvolvimento

Cada vez mais a população,
as indústrias e os serviços
deslocam-se do centro
da cidade para a periferia

1950 = 41%
2007 = 78%

TRANSPORTE

59%

Superlotação e falta
de transporte público.
Mau planejamento do trânsito
e da infraestrutura

da população vive
em cidades com
menos de 1 milhão
de habitantes

POLUIÇÃO

DESIGUALDADE

Dependência de combustíveis
fósseis. Pouco estímulo
ao uso de energias limpas
e à reciclagem

Os 5%
mais ricos...

Os 30%
mais pobres...

POPULAÇÃO

EXPOSIÇÃO A DESASTRES

RENDA
REGIONAL

Parte da população que
vive nas zonas costeiras,
mais vulneráveis a problemas
climáticos. A prevenção
é escassa e cara

...recebem
25% da renda

...recebem
7,5% da renda

POBRES URBANOS

A região é a única do mundo em
desenvolvimento onde há uma
maior proporção de pessoas pobres
vivendo nas zonas urbanas. À
medida que a urbanização aumenta,
seus habitantes podem tornar-se os
mais pobres do mundo nas
próximas décadas

A CIDADE SUSTENTÁVEL

Minimiza o uso de recursos não renováveis e se adapta positivamente à mudança constante
PLANEJAMENTO URBANO

RECICLAGEM

PODER PÚBLICO

TRANSPORTE

A infraestrutura alcança a todos
os bairros, inclusive os mais
distantes que carecem de serviços.
Planeja o crescimento inevitável
e a chegada de mais pessoas

Aproveita recursos
renováveis e minimiza
o uso dos recursos não
renováveis. Reutiliza o
lixo para gerar energia

Descentralização,
fiscalização e estímulo a
iniciativas sustentáveis.
Políticas de integração e de
redução da desigualdade

Reduz a dependência
do automóvel reduzindo
a necessidade de
deslocamentos e oferecendo
transporte público eficiente

O desafio do crescimento da população urbana
Pela primeira vez na historia, em 2011, a maioria dos seres
humanos estavam morando em cidades. Estima-se que em
cerca de 40 anos, a população urbana de nosso planeta
aumentará em três bilhões de pessoas e que as populações
rurais começarão a diminuir significativamente em 2018.
Esse crescimento exigirá um aumento dos serviços
urbanos, da oferta de energia, da expansão da infraestrutura
existente e de muitos outros aspectos críticos que terão
um impacto sobre a qualidade de vida dos habitantes das
áreas urbanas. Se as cidades forem bem administradas,
poderão tornar-se uma fonte de soluções para os desafios
humanos mais importantes do futuro. Entretanto, uma má
administração pode transformar essas cidades no epicentro
de problemas muito sérios.
Se as cidades serão um problema ou uma solução, isso
será definido inicialmente na América Latina, pois a região
é líder em urbanização globalmente. Atualmente, 78% da
população do continente latino-americano (445 de seus
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570 milhões de habitantes) vive em espaços urbanos, o que
faz da América Latina a região em desenvolvimento mais
urbanizada do mundo.
A alta taxa de urbanização da América Latina vem acompanhada de uma alta taxa de desigualdade: 120 milhões
das pessoas que moram em cidades (pouco mais de um
quarto do total) vivem abaixo da linha de pobreza. Sem uma
boa mobilização e coordenação entre os diferentes setores
da sociedade, o crescimento das cidades, somado à
desigualdade e à pobreza, pode produzir um impacto muito
negativo na qualidade de vida dos habitantes da região. A
Avina e seus parceiros trabalham com a hipótese de que por
meio de uma gestão participativa, transparente e inovadora
é possível que as cidades latino-americanas liderem a busca
por um desenvolvimento mais sustentável. A pergunta que
deve ser respondida é como promover uma gestão urbana
que multiplique as oportunidades e promova uma vida digna
para esta geração e para gerações futuras.

RELATÓRIOanual2011

A participação cidadã, fundamental para
formular soluções

A norma aprovada estabelece que entre o 90o e o 120o
dia após o início de uma nova gestão, os prefeitos têm que
apresentar um Plano de Metas contendo as diretrizes gerais
das diferentes áreas de gestão da cidade e os indicadores
que permitam o monitoramento do mesmo.

Parte da solução passa por um novo compromisso cívico
que incentive a mobilização e a coordenação entre os
diferentes setores da sociedade. Essa participação estendida será mais eficaz se contar com indicadores e metas
específicas que permitam um diálogo técnico e qualificado
entre a administração pública e todos os cidadãos para, de
maneira colaborativa e corresponsável, alcançar uma melhor
qualidade de vida. Motivada pelo desejo de alcançar este
objetivo, a Avina apoia, desde 2007, o movimento “Cidades
Sustentáveis” na América Latina. A Rede Latino-Americana
por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis reúne
diferentes alianças cívicas que representam aproximadamente 63 iniciativas em dez países do continente. Esses
grupos desenvolvem propostas de mobilização, informação,
incidência e monitoramento cidadão e de gestão pública
para melhorar as condições em suas comunidades.

Esses planos de metas são um resultado importante alcançado por meio da mobilização da Rede Latino-Americana
por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis e
implicam em uma mudança nas práticas de ação política
dos gestores locais dessas cidades, que devem apresentar
suas propostas para a cidade de maneira objetiva, transparente e programática. Permitem também que os cidadãos
possam exercer sua função de monitoramento, participação
na gestão pública e controle social. A experiência em
cidades como Bogotá, São Paulo ou Lima demonstra
que os mecanismos de controle cidadão podem ser uma
ferramenta poderosa no processo de melhoria da qualidade
de vida urbana.

A Avina colabora com seus parceiros para aumentar a
inclusão política, social e econômica através de novos modelos de participação cidadã. Presta seu apoio para fortalecer
o controle cidadão e a prestação de contas através da
adoção de indicadores para monitorar o progresso, facilitar
o aprendizado e a troca de informações entre cidades e
países, promover práticas urbanas inovadoras mediante o
apoio a projetos piloto de eficácia demonstrável e investe na
capacitação de líderes urbanos com o objetivo de promover
a conscientização cidadã e o conhecimento sobre os
problemas urbanos.

A Fundación Avina agilizou esse processo, contribuindo
para a capacitação cidadã e para a troca de experiências e
informações sobre processos similares em outras cidades
da América Latina. Apoiamos estratégica, política e financeiramente a difusão desse instrumento de incidência pública
traduzido no Plano de Metas. A Avina, em sua contínua
articulação internacional, incentiva a difusão de processos
democráticos em grande escala.
Atualmente, 29 cidades da América Latina aprovaram esse
mecanismo em suas Cartas Orgânicas, o que inspirou
também duas propostas de emenda às Constituições
Federais do Brasil e do Chile.

Por meio dessas estratégias e planos de ação, em 2011,
identificamos várias realizações que demonstram que é
possível fazer uma boa gestão visando ao desenvolvimento
de cidades sustentáveis.

Monitoramento direto e cidadão
Sete cidades – Rio de Janeiro, Betim e Campinas, no Brasil,
e Córdoba, San Martín de los Andes, Mendoza e Maipú,
na Argentina – aprovaram uma lei que exige que os administradores e prefeitos apresentem um Plano de Metas de
Governo ao assumir a gestão dessas cidades. Com a nova
lei, os governos deverão fornecer aos cidadãos anualmente
informações sobre os avanços no cumprimento de seus
planos, o que permite o monitoramento direto e cidadão das
metas para o desenvolvimento de cada cidade.
Parque del Bicentenario em Córdoba, Argentina. Córdoba é uma
das sete cidades da América Latina que, em 2011, aprovaram o
Plano de Metas de Governo, que permite o monitoramento
direto e cidadão dos objetivos para o desenvolvimento da cidade.
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Os estudos de solos, clima, qualidade de água, de comunidades vivas, de florestas, da história da terra, da estrutura
institucional e da recuperação de canais de água realizados
pelos antigos indígenas fazem deste um caso inovador
para a sustentabilidade das cidades e um amplo espaço
para refletir sobre o uso do solo urbano e sobre os vínculos
com a proteção ambiental urbana, assim como sobre a
incidência de políticas públicas das cidades.
A Avina contribuiu para essa realização através de seu apoio
a três fatores: a ação visível e participativa dos parceiros
envolvidos, o impacto na opinião pública e nos meios de
comunicação e a articulação de diversas organizações da
cidade em torno dessa proposta para Bogotá. Também
fortaleceu o debate sobre a política pública ambiental na
cidade apoiando a elaboração de um estudo com informações de alto nível técnico para contribuir para a geração de
conhecimento e ajudar as autoridades locais na construção
do Plano de Gestão da Reserva assim como na tomada de
decisões em benefício dos cidadãos.

Uma região da zona norte da cidade de Bogotá foi declarada
reserva florestal, o que beneficiará seus ecossistemas e incidirá
na qualidade de vida dos habitantes da cidade.

Proteção ambiental para o desenvolvimento
No mês de julho, uma região localizada no norte da cidade
de Bogotá, na Colômbia, foi declarada reserva florestal. Mil
e quinhentos hectares serão protegidos de maneira direta,
o que gerará um impacto positivo sobre todo o território
urbano e incidirá na qualidade de vida dos habitantes
da cidade. Nesse local, nascem diversas fontes hídricas
superficiais e existe uma variação de altitude que favorece
a diversidade de ambientes, e, portanto, de ecossistemas.
A legalização dessa reserva foi fruto de um processo de
diálogo, estudo e análise por parte de diversas instituições
da sociedade civil, e de grande articulação com autoridades
locais e municípios vizinhos.

Nossos parceiros nessa iniciativa foram o Instituto de
Estudos Urbanos da Universidade Nacional da Colômbia,
Bogotá Cómo Vamos, a Corporación Autónoma Regional,
a Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, o Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), o
setor privado e a Diretoria de Cadastro da cidade.

Nossos principais parceiros continentais e
coinvestidores para essa oportunidade são:

A reserva, oficialmente Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. (Reserva Florestal Regional
Produtora do Norte de Bogotá), se chamará Thomas Van
der Hammen, em homenagem ao cientista e ambientalista
holandês que contribuiu para o conhecimento e valorização
da área.

A Avina Américas e a Bill & Melinda Gates Foundation estão colaborando com o objetivo de contribuir
para o fortalecimento do movimento Cidades
Sustentáveis em todo o continente latino-americano.
A proposta concentra-se estrategicamente na
implementação do controle e participação cidadã,
e no impacto efetivo na inclusão social, política e
econômica das pessoas mais excluídas dos espaços
de decisão política das cidades. A Fundación
Avina liderará o acompanhamento do movimento
na América Latina, e a Avina Américas buscará
construir novas parcerias continentais e globais.

A região foi historicamente afetada por processos de expansão urbana, mas essa norma protegerá seu ecossistema,
conservando a ligação entre as montanhas da cidade e o
rio Bogotá. A legalizaçãoaumenta os níveis de proteção
ambiental da fauna, flora e aquíferos da área. Dessa forma,
definem-se os parâmetros através dos quais será possível
utilizar a região de maneira sustentável. Com essa norma,
ficam proibidas novas construções nessa área.
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Mercados Inclusivos
Os Negócios Inclusivos contribuem para gerar benefícios para a população de baixa renda
BARREIRAS PARA OS NEGÓCIOS INCLUSIVOS

EMPRESAS E MPMEs NA AMÉRICA LATINA E CARIBE
Micro, pequenas e médias empresas

MERCADOS EXIGENTES
O mercado exige que as empresas
cumpram padrões de qualidade,
segurança e rastreabilidade dos
produtos. Para os pequenos
fornecedores, cumprir essas
exigências é um grande desafio

DIFÍCIL FINANCIAMENTO
Muitas empresas têm
dificuldades de conseguir
fontes de financiamento
ou capital de risco que
lhes permita começar
um Negócio Inclusivo

EMPRESAS FORMAIS
Na América Latina há

16,6 milhões
de empresas formais

70%

EMPREGOS
As empresas formais
da região geram 100
milhões de empregos,
dos quais quase 70%
são gerados por MPMEs

CONCENTRADAS
80% estão
no Brasil,
Colômbia,
México e
Venezuela

Na região há 16 MPMEs para cada 1.000 habitantes

DISPERSÃO E POUCO ASSOCIATIVISMO
A dispersão geográfica e os baixos níveis
de associativismo das famílias de baixa
renda dificultam alcançar rapidamente
economias de escala

MERCADOS INFORMAIS
As dinâmicas das populações
de baixa renda são marcadas
por uma profunda informalidade,
que não permite que eles estejam
sujeitos a políticas de estado,
tenham acesso a serviços
financeiros ou participem de
transações de compra e venda

Os Negócios Inclusivos são iniciativas empresariais economicamente rentáveis,
ambiental e socialmente responsáveis, que sob uma lógica de mútuo benefício
contribuem para melhorar a qualidade de vida das comunidades de baixa renda
através de sua participação na cadeia de valor de um negócio:
1

Como prestadores
de serviços e/ou
fornecedores de
matéria prima

2

Como
distribuidores
de bens e/ou
serviços

3

Como consumidores ao ter acesso
a serviços básicos ou produtos
de qualidade que suprem suas
necessidades a um menor custo

24 são microempresas

100%

2 são PMEs
52,8%

32,5%

0

As MPMEs representam entre 32,5% e 52,8% do PIB da região

Na América Latina
a MPME é a base
empresarial da
produção e do emprego,
além de ser uma opção
para as pessoas gerarem
renda de maneira
independente

Criatividade e inovação para resolver o problema
da produtividade
A América Latina é o continente com os maiores níveis de
desigualdade do planeta. Atualmente, segundo o Banco
Mundial, 80 milhões de pessoas na região vivem com
menos de um dólar por dia.
Parte da solução para reverter essa situação é promover
um aumento na produtividade regional que abra oportunidades econômicas concretas para a população de baixa
renda, e ajudar a melhorar sua qualidade de vida através de
mecanismos de mercado. Ainda que atualmente as micro,
pequenas e médias empresas (MPMEs) gerem 70% dos
empregos na América Latina, assim como boa parte da
renda dessa população, grande parte delas se caracteriza

As micro, pequenas e médias empresas geram 70% dos empregos
na América Latina. A Avina e seus parceiros acreditam que é
possível melhorar a qualidade de vida de milhões de latinoamericanos através da expansão de mercados inclusivos.
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pela informalidade ou pelo “empreendedorismo de sobrevivência”, o que atrapalha o crescimento de muitas famílias
trabalhadoras. Buscar um “crescimento econômico” não
é suficiente. É necessário também priorizar a qualidade
desse crescimento e sua capacidade de gerar benefícios
para aqueles que estão excluídos. Como gerar condições
de mercado que incentivem a inclusão econômica dos mais
necessitados?
Os negócios inclusivos são iniciativas economicamente
rentáveis e ambiental e/ou socialmente responsáveis,
que utilizam os mecanismos do mercado para melhorar a
qualidade de vida das pessoas de baixa renda estimulando
a participação em todas as fases da cadeia de valor. Os
negócios inclusivos são um meio de sustento para aqueles
que vivem na base da pirâmide e uma alternativa viável e
eficiente como complemento à assistência tradicional dos
governos, auxílios e filantropia. Os negócios inclusivos na
América Latina têm a oportunidade excepcional de dar às
famílias de baixa renda maior acesso a produtos e serviços
que melhorem sua qualidade de vida. De fato, a criação
de um mercado inclusivo e ambientalmente sustentável
pode representar uma grande vantagem competitiva para a
região.

Artesãs de Kiej de los Bosques, uma das nove empresas
apoiadas pela Ágora, projetam, desenvolvem e vendem seus
produtos internacionalmente.

Capacitação e promoção de pequenos
empresários
Com o objetivo de estimular a atividade empresarial em
países de pobreza extrema e áreas vizinhas de alto risco, e
elevar o nível das pequenas empresas para que possam ter
acesso ao capital necessário para acelerar seu crescimento,
um de nossos parceiros, a Ágora Partnerships, criou um
programa chamado “La Aceleradora”.

Empreendimento, investimentos de impacto e
desenvolvimento de negócios
A Avina e seus parceiros creem que é possível melhorar a
qualidade de vida de milhões de latino-americanos por meio
da expansão de mercados inclusivos, demonstrando que é
possível gerar riqueza com igualdade e fazê-lo de maneira
acelerada, inovadora e sustentável. A Avina busca melhorar
a criação e expansão de negócios com um enfoque de resultado triplo: econômico, social e ambiental, de modo que
os mercados inclusivos se tornem uma força importante na
economia da América Latina.

No fim de 2011, a Ágora concluiu a primeira rodada de aceleração do crescimento de negócios com nove empresas
da América Central, cujos diretores tiveram 150 horas de
capacitação com consultores especializados e assessoria
jurídica de profissionais da KPMG. Essas empresas geraram
empregos diretos para mais de 300 pessoas e obtiveram
mais de 2,5 milhões de dólares em vendas em 2011.
Durante esse mesmo ano, a Ágora trabalhou identificando
os pontos fracos dessas nove empresas com o objetivo de
fortalecê-las e prepará-las para receber fundos de investimento. No primeiro semestre de 2011, a Ágora realizou
a Primeira Conferência de Investidores de Impacto na
Nicarágua, e em 48 horas, cinco empresas foram beneficiadas, pois se capitalizaram com um total de 3,5 milhões de
dólares.

Para fomentar um mercado inclusivo no continente latinoamericano, a Avina trabalha em três frentes: estimula uma
cultura empreendedora e um ambiente propício para seu
sucesso, cria e fortalece diversos instrumentos de investimento, conectando empreendedores de alto potencial com
essas oportunidades de financiamento e articula parcerias e
redes de colaboração que forneçam serviços de incubação,
aceleração e capacitação para empreendedores para que
possam melhorar sua competitividade.

Kiej de los Bosques é uma das nove empresas aceleradas
pela Ágora e tem como objetivo criar, desenvolver e vender
internacionalmente produtos que, através de sua marca
Wakami, contem histórias da Guatemala. Os produtos
são elaborados por mulheres da zona rural da Guatemala,
combinando habilidades ancestrais com as últimas tendências da moda. Hoje, a empresa possui 14 funcionários
permanentes, 264 fornecedores e paga 10% a mais do
que o salário mínimo estabelecido. Depois de dez meses
de aceleração com a Ágora, o faturamento de vendas em
outubro representou um aumento de 111% sobre a meta
estabelecida.

Em cada frente, a Avina trabalha como articuladora,
coinvestidora e facilitadora, empregando seus recursos,
conhecimento, presença local e relações com milhares de
parceiros para preparar e fortalecer os mercados inclusivos
em níveis nacional e regional.
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A Fundación Avina faz parte do comitê de investimento do
programa “La Aceleradora” da Ágora juntamente com a
Central America Leadership Initiative (CALI), Appropriate Infrastructure Development Group (AIDG) e The Unreasonable
Institute. A Avina doou o capital inicial para esse programa.

Nossos principais parceiros continentais e
coinvestidores para essa oportunidade são:


 NDE Polo Brasil, com o qual a Avina busca
A
identificar oportunidades de parcerias que fortaleçam a criação de novas iniciativas de negócios.



 rowing Inclusive Markets – Brasil, uma parG
ceria entre a Fundación Avina, a Fundação Dom
Cabral, o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e o Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS) para incentivar o desenvolvimento dos
mercados inclusivos no Brasil.



 AF, Banco de Desenvolvimento da América
C
Latina, com o qual a Avina e o PNUD, a Organização Intereclesiástica de Cooperação para o
Desenvolvimento (ICCO) e o Serviço Holandês
de Cooperação para o Desenvolvimento (SNV) buscam formalizar o programa “La Doble Vía Inclusiva”
para gerar negócios inclusivos nos dois lados da
estrada que separa as cidades de La Paz e Oruro,
na Bolívia. O desafio é mobilizar a capacidade de
inovação e gestão dos setores público e privado
para desenvolver essa iniciativa.



 itibank Brasil, com o qual a Avina firmou uma
C
parceria que permite inovar o processo, ampliar a
cobertura e evidenciar o impacto dos Prêmios de
Microempreendimentos para beneficiar os microempresários no Brasil.

Estimular uma cultura empreendedora
Com o objetivo de estimular uma cultura empreendedora, o
governo do Chile buscou aumentar a competitividade para a
criação de micro, pequenas e médias empresas.
A promulgação da lei 20.494, apoiada pela Avina e seus
parceiros, e patrocinada pelo Ministério da Economia do
Chile, reduz de vinte e dois para sete dias o processo de
tramitação para a criação de novas empresas, e prevê uma
redução de 27% nos custos de criação de empresas cujo
capital seja inferior a 200 mil dólares. Com esta disposição,
o governo do Chile demonstra confiança nas MPMEs e
reduz o tempo e o custo das transações ao exigir que os
municípios entreguem imediatamente o registro para essas
empresas, que o Serviço de Impostos Internos autorize
imediatamente o uso de notas fiscais e que o Diário Oficial
publique gratuitamente a criação das MPMEs.
Antes da promulgação dessa lei, o contribuinte tinha que esperar em média 14 dias para que o município verificasse as
condições de funcionamento no domicílio do contribuinte,
o Serviço de Impostos Internos tinha um prazo de 16 dias
para verificar as atividades do contribuinte e conceder a ele
um número de identificação e, além disso, a pessoa interessada tinha que pagar 150 dólares pela publicação no Diário
Oficial, independente do tamanho de sua empresa.
A Avina, juntamente com a organização Acción Emprendedora, identificou a oportunidade para apoiar essa lei, financiou o estudo que inspirou o projeto de lei e acompanhou o
processo legislativo.
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Acesso à Água
Em julho de 2010, a ONU reconheceu o acesso a água potável e os serviços de saneamento como um direito humano essencial.
Para satisfazer nossas necessidades básicas precisamos diariamente de 20 a 50 litros de água livre de qualquer contaminação.
ACESSO A ÁGUA

ACESSO A ÁGUA

NO MUNDO

NA AMÉRICA LATINA

100%

DE TODA
A ÁGUA
NA TERRA

93% das
pessoas da
região têm
acesso a
água limpa

87% da população
mundial já bebe
e utiliza água apta
para o consumo

2,5%

DO TOTAL
É ÁGUA DOCE

RESERVAS DE
POPULAÇÃO ÁGUA DOCE

68% dos que
não têm acesso
a água residem
em áreas rurais

DA ÁGUA DOCE
É APROVEITÁVEL
(0,025% DO TOTAL).

884 milhões
de pessoas
não têm acesso
a água limpa

MUNDO

21,3%
carecem de
saneamento

8%

39% ainda
não têm acesso
ao saneamento
de água

1%

AMÉRICA LATINA

8.000 crianças
menores de 5 anos
morrem todos os anos
de diarréia por causa
da água contaminada

25 a 30 milhões de pessoas
morrem todos os anos devido a
doenças relacionadas à escassez
e contaminação de água

31%

A região da América
Latina tem a maior
disponibilidade
média de água
no mundo

Muitas pessoas que
têm acesso a água só
a recebem durante
poucas horas por dia
Fontes: OMS, UNICEF, UNEP, BID

PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O ACESSO À ÁGUA
Crescimento
demográfico.

Desmatamento
e mudanças
climáticas.

Contaminação e
deterioração da
qualidade da água.

Expansão
urbana.

Líquido vital em conta-gotas

Marcos jurídicos
e institucionais
desatualizados

Má administração
dos recursos

Grandes
desigualdades
sociais e econômicas

famílias, pois frequentemente são as meninas e as mulheres
que caminham diariamente em média seis horas até alguma
fonte de água, geralmente contaminada, para abastecer suas
famílias. Assim, o acesso limitado a água potável também
alimenta o círculo vicioso da pobreza.

Dizem que nas futuras guerras deste século os países do
mundo não disputarão territórios ou petróleo, mas sim os
recursos hídricos da Terra.
Em 2009, a Avina reconheceu o acesso à água e saneamento como um direito humano fundamental e indispensável, pois está estreitamente relacionado à dignidade
humana e é vital tanto para a manutenção da vida e para a
plena participação do ser humano na esfera pública, como
para sua segurança econômica, integridade ambiental
e coesão social. Em julho de 2010, a Organização das
Nações Unidas (ONU) também reconheceu o acesso à
água potável e serviços de saneamento como um direito
humano essencial.
Entretanto, atualmente 884 milhões de pessoas no mundo
carecem de acesso à água limpa, o que dificulta a satisfação
de suas necessidades básicas. Essa limitação obriga a
população a utilizar fontes de água contaminada, o que
causa doenças que podem ser fatais. Indiretamente também
afeta a educação das meninas e a possibilidade das mulheres
realizarem outras atividades produtivas e cuidarem de suas

A Avina e seus parceiros buscam garantir o acesso sustentável
e igualitário a serviços de água e saneamento na América
Latina.
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O objetivo do encontro foi trocar experiências, fortalecer
a atividade solidária e de associação em suas diferentes
expressões para construir uma agenda que contribua para
melhorar a gestão dos serviços de água e saneamento
além de fornecer ferramentas para a gestão financeira das
organizações.

As pessoas de baixa renda na América Latina sofrem
com os mesmos problemas de escassez de água que os
habitantes das áreas mais áridas do planeta. Este fato é
especialmente desconcertante se considerarmos que este
continente é uma das regiões mais chuvosas da terra e,
além disso, abriga 31% das reservas de água doce do
mundo. Tal fato confirma a conclusão da ONU que afirma
que a crise de água em nível mundial é mais uma questão
de má administração do que de escassez.

Durante o encontro, a Fundación Avina apresentou o livro
“Modelos de Gobernabilidad Democrática del Agua en
América Latina”, com prefácio da ganhadora do Prêmio
Nobel de Economia 2009, Elinor Ostrom. A publicação
apresenta três modelos democráticos e sustentáveis de
acesso à água na América Latina. O primeiro cita as OCSAS
como modelo para a prestação de serviços de água para
a comunidade, o segundo se refere a uma maneira de unir
as virtudes democráticas à organização social comunitária,
como no caso da Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA)
no nordeste do Brasil, e o terceiro é sobre o controle social
para o fortalecimento do acesso à água, ilustrado pelo caso
da bacia Matanza-Riachuelo em Buenos Aires, na Argentina,
onde as ferramentas constitucionais permitiram que seus
habitantes tivessem acesso à água potável. É a primeira
vez que uma publicação regional é apresentada na América
Latina explicando a gestão comunitária da água com uma
visão continental.

De moedas isoladas ao lingote de ouro azul
A América Latina caracteriza-se por sua riqueza e potencial
hídrico, mas é necessário administrar esse recurso de
maneira eficiente. Embora os governos tenham o dever e
a obrigação de garantir o acesso de toda a população aos
serviços de água e saneamento, essa responsabilidade não
está sendo cumprida, especialmente quando se trata de
populações rurais ou periurbanas que frequentemente não
são amparadas por nenhum sistema público ou privado.
Entretanto, várias associações civis intervêm nessa questão
para implementar uma gestão comunitária da água.
Na América Latina, mais de 40 milhões de pessoas de
comunidades rurais e periurbanas tentam resolver o déficit
de serviços de água e saneamento por meio da gestão
comunitária e democrática da água. Existem na região
mais de 80 mil Organizações Comunitárias de Serviços de
Água e Saneamento (OCSAS), fundadas para gerenciar o
acesso à água. Estudos do Programa de Água e Saneamento, ligado ao Banco Mundial, afirmam que esse tipo
de gestão tem potencial para servir pelo menos mais 18
milhões de pessoas se tiverem o apoio e reconhecimento
da sociedade civil, dos governos e das empresas privadas.
A Avina reconhece esse grande potencial e trabalha
com uma rede de parceiros na região para fortalecer e
difundir modelos que permitam a gestão democrática da
água, com a meta de estender a outros cinco milhões de
pessoas o acesso a serviços sustentáveis de água potável
durante os próximos anos.

Como resultado desse encontro, representantes das associações comunitárias de sistemas de água e saneamento de
14 países da América Latina concordaram em formar a Confederação Latino-Americana das OCSAS. A Avina, através
da promoção do encontro e da disponibilização de recursos
para garantir a presença dos dirigentes nacionais mais
ativos interessados em promover a associação, contribuiu
com a plataforma para que os próprios representantes das
OCSAS decidissem unir-se nessa instância continental.

Somando esforços por uma gestão sustentável
En Nesse contexto, a Fundación Avina, as Juntas Administradoras de Serviços de Saneamento (JASS) do Peru, o
Ministério da Moradia, Construção e Saneamento do Peru,
o governo regional de Cusco e a Rede Água Segura do Peru
inauguraram em setembro o “II Encontro Latino-Americano
de Gestão Comunitária de Água e Saneamento”, que reuniu
mais de 600 representantes das OCSAS, governos e órgãos
na cidade de Cusco, no Peru. O evento foi declarado de
interesse regional pelas autoridades do local.

O diretor executivo da Fundación Avina, Sean McKaughan,
durante o ato inaugural do II Encontro Latino-Americano de
Gestão Comunitária de Água e Saneamento, em Cuzco, no Peru.
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Acesso à Água (continuação)

Aumento e melhoria do acesso à água

Nossos principais parceiros continentais e
coinvestidores para essa oportunidade são:

AAvina, juntamente com seus parceiros, trabalha para
fortalecer as iniciativas cidadãs de acesso à água, para que
através dessas iniciativas seja possível resolver o problema
de acesso à água limpa e saneamento existente na América
Latina. No final de 2011, os parceiros com os quais a Avina
promove o acesso à água completaram um formulário no
qual declararam o número de pessoas que haviam obtido
acesso à água ou saneamento durante o ano por meio do
seu trabalho. Neste formulário, indicaram também o nível da
incidência da Avina (percebido por eles) para alcançar esses
resultados, o qual podia ser baixo, médio ou alto. O total
de pessoas que obtiveram novo acesso à água em 2011
através de processos promovidos por parceiros da Avina foi
de 1,44 milhões de latino-americanos.

A Avina identifica constantemente possíveis aliados e
desenvolve parcerias com importantes atores para a
implementação de sua estratégia de Acesso à Água e
colabora para aumentar a visibilidade do trabalho das
OCSAS no continente. Algumas das parcerias consolidadas incluem as seguintes organizações:

A Avina fortaleceu a visibilidade das iniciativas cidadãs
de acesso à água, ajudou os cidadãos a confiarem em
si mesmos, contribuiu para que pudessem apresentar
seus casos perante audiências internacionais e para que
fossem mais conhecidos nas sociedades onde atuam e
também globalmente. Organizou também fóruns de escuta
e eventos internacionais, para que pudessem comunicar
suas contribuições e suas necessidades a importantes
atores políticos e sociais. A Avina atuou para direcionar
recursos para essas iniciativas, tanto do setor privado como
dos governos e de agências de cooperação internacional.
As iniciativas que mostraram ser soluções inovadoras e
eficientes para resolver o desafio do acesso à água foram
promovidas e apoiadas pela Avina para fins de ampliação e
reprodução.
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 ARE International e Ecología y Desarrollo
C
(ECODES), com as quais a Avina estabeleceu o
Consórcio Água Clara, que busca aumentar e
melhorar o acesso à água na América Latina.



 onfederação Latino-Americana de Organizações
C
Comunitárias de Serviços de Água e Saneamento
(CLOCSAS), que reúne as OCSAS de 14 países da
América Latina e suas redes nacionais.



 onsórcio CAMAREN do Equador, AQUACOL da
C
Colômbia, AGUATUYA da Bolívia e a Associação
Hondurenha de Juntas Administradoras de
Sistemas de Água (AHJASA), com as quais
desenvolveu um programa unificado de fortalecimento
de competências para organizações comunitárias de
serviços de água e saneamento, aplicável e adaptável
a qualquer país da América Latina.



 l Banco Mundial, através do Programa de Água e
E
Saneamento.



 he Coca-Cola Foundation e Coca-Cola South
T
Latin, para implementar programas de administração
eficiente da água em bacias e comunidades.
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Outras Oportunidades
Responsabilidade Social Empresarial
Em 2010, depois de uma década de contribuição para o movimento de
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) da América Latina, a Fundación Avina
empreendeu um estudo em todo o continente para sistematizar os aprendizados
adquiridos até o momento. Os resultados do estudo estão reunidos no livro “En busca de
la sostenibilidad: El camino de la Responsabilidad Social Empresarial en América Latina y la
contribución de la Fundación Avina” (Em busca da sustentabilidade: o caminho da RSE na
América Latina e a contribuição da Avina), publicado em maio de 2011.
A investigação aborda o avanço da RSE na América Latina e traça uma linha de evolução
em nível continental. Além disso, identifica as principais organizações que se destacaram na
mobilização de empresas, a visão dos atores latino-americanos mais destacados e os novos desafios para o movimento da
RSE e para os negócios com o objetivo de ampliar seus impactos sociais e alcançar a sustentabilidade do planeta.
O estudo foi realizado sob a direção de Mercedes Korin, especialista em RSE na região, juntamente com a Fundación Avina,
e foi desenvolvido com a contribuição de um grande grupo de atores relacionados à RSE, da sociedade civil e do setor
empresarial que durante anos trabalharam junto à Avina na promoção da cultura de RSE na América Latina.

Grande Chaco Americano
O Grande Chaco Americano é a maior floresta seca
contínua do mundo e a maior massa florestal da América do
Sul, depois da Amazônia. É uma região de grande diversidade social e ambiental, e possui grandes reservas de água, energia
e terras aptas para a produção. A região encontra-se dividida entre
a exploração extrativista em grande escala para produzir as matérias
primas e satisfazer a crescente demanda global, e a conservação de
seus recursos naturais e a forma de vida tradicional de seus povos.
Apesar das peculiaridades dos países onde está localizada
(Argentina, Bolívia, Paraguai e uma pequena parte no Brasil), a
O Grande Chaco Americano é uma região de rica
ecorregião chaquenha enfrenta um conjunto característico de
diversidade social e ambiental, com grandes reservas
problemas e desafios, tais como a marginalização em relação aos
de água, energia e terras cultiváveis.
centros de poder político, empobrecimento geral de sua população
rural, um processo crescente de urbanização da população rural e indígena, um modelo depredador de exploração
de recursos naturais, entre outros. Muito embora esses países contem com uma legislação que protege os recursos
naturais, a floresta chaquenha continua sofrendo uma alta taxa de desmatamento e degradação. Por outro lado, seus
habitantes tradicionais vêm-se forçados a abandonar suas terras.
Durante os últimos dez anos, a Avina e seus parceiros identificaram e apoiaram experiências de organização e produção
sustentáveis que demonstram que é possível conservar e produzir na região. Apoiaram também a formação de redes
internacionais chaquenhas e sua confluência em espaços comuns.
Graças à parceria entre a Avina e o Banco de Bosques, e a mobilização de mais de 50 organizações ambientais, junto a
empresários, cientistas, formadores de opinião e expoentes políticos, no final de 2011, a Assembleia Legislativa da província
argentina do Chaco aprovou a Lei de Expropriação da Estancia La Fidelidad. Esta lei destina uma área de 148 mil hectares
de floresta chaquenha para a criação de uma reserva natural, com o objetivo final de transformá-la em um parque nacional.
Uma parte dessa área será destinada a resolver problemas de terras de comunidades rurais.
Por meio de uma segunda lei, foi criado um mecanismo inovador para arrecadar os fundos necessários para a expropriação.
Segundo as palavras de funcionários da Administração de Parques Nacionais, será o primeiro parque nacional argentino
criado por assinatura popular.
Graças a esses avanços, hoje é possível criar espaços e dinâmicas de convergência pró-ativa dos interesses dos atores
da região, garantindo o respeito aos direitos dos povos chaquenhos e a emergência de uma economia mais inclusiva,
sustentável e responsável.
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Mudanças Climáticas
Cada vez mais as pessoas de todas
as partes do mundo se conscientizam
de que as mudanças climáticas
são um dos problemas mais importantes
enfrentados atualmente pela humanidade.
Estamos superando a capacidade de carga
do planeta: hoje utilizamos 50% a mais
dos recursos naturais que a Terra pode
regenerar no transcurso de um ano. Como
consequência, estamos entrando em uma
era de escassez, na qual as mudanças
climáticas se apresentam como o principal
limite planetário que nos obriga a repensar a
forma que habitamos nosso planeta.
Juntamente com seus parceiros, a Avina
busca promover e articular processos de
Mais de 80 representantes juvenis do Equador foram incentivados, durante o
incidência em políticas públicas que
Primeiro Congresso Nacional de Jovens pelo Yasuní, a gerar ações particulares
aproveitem a resiliência como estratégia de
para a conservação do Parque Nacional.
adaptação, incentivem modelos econômicos
inovadores com baixas taxas de emissão de
carbono e incorporem uma abordagem transversal frente às mudanças climáticas.
Em 2011, o governo do Equador, o governo local da província de Orellana e as organizações da sociedade civil uniram
forças pela conservação do Parque Nacional Yasuní. Durante o mês de agosto, no marco do primeiro Congresso
Nacional de Jovens pelo Yasuní, esses atores incentivaram mais de 80 representantes juvenis de todo o Equador a criar
ações particulares para a conservação do Parque Nacional. O congresso contou com a participação do vice-presidente
do Equador, Lenin Moreno e da representante do presidente da República para a iniciativa Yasuní ITT, Ivonne Baki. O
coordenador residente da Organização das Nações Unidas, o delegado da UNESCO para os países andinos e inúmeros
funcionários do Ministério do Ambiente também colaboraram.
O objetivo da iniciativa é que além dos jovens dos territórios amazônicos, outros líderes juvenis e suas organizações
aprendam sobre o território natural de Yasuní e sobre como sua conservação pode gerar uma nova oportunidade
econômica para o país. O objetivo da mobilização juvenil no Equador é mostrar para a toda a sociedade civil que a
conservação do Yasuní é fundamental para o Equador, para o continente e para o mundo.
Por outro lado, a Fundación Avina e a Subgerência Regional de Recursos Naturais e Meio Ambiente do governo regional
de Lima assinaram, em outubro, uma ata de compromisso através da qual a Avina apoiará a municipalidade metropolitana
de Lima na elaboração de sua estratégia de mudanças climáticas, instrumento de gestão ambiental que permitirá uma
gestão adequada de adaptação e mitigação desse fenômeno na província de Lima. Essa estratégia será elaborada no
marco do Comitê Técnico Metropolitano formado especialmente para esse propósito, no qual participam representantes
do governo central, da municipalidade metropolitana, da sociedade civil, o setor empresarial, a academia e a cooperação
técnica internacional. A Avina também presta seu apoio contratando uma pequena equipe de especialistas para dinamizar
o trabalho do Comitê e o intercâmbio com especialistas da região.
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Migrações
A ausência de um marco legal e institucional coordenado na região que ampare os migrantes e lhes permita exercer
seus direitos cidadãos, não só acentua o sofrimento do desarraigamento, mas também expõe os migrantes a maus
tratos, extorsões, sequestros e violações, a serem vítimas de tráfico de pessoas e de homicídios.
Entre os objetivos da estratégia da Avina em relação à migração, destacam-se a articulação e cooperação entre
organizações da sociedade civil e representantes de grupos e organizações de migrantes para unir esforços e buscar
espaços de diálogo com autoridades do setor público encarregadas da política migratória, social e econômica. Também
é fundamental buscar a ação e cooperação do setor empresarial para desenvolver negócios inclusivos e empreendimentos
econômicos capazes de incentivar o desenvolvimento nos lugares suscetíveis aos efeitos das migrações, para que
esses modelos sejam adotados e ampliados por outras organizações e pelos governos.
Inspirados em experiências bem-sucedidas de algumas federações binacionais de migrantes nos estados mexicanos
de Zacatecas e Oaxaca, foram identificados atores binacionais, de lugar de origem e de destino dos migrantes, em
Guanajuato e Tlaxcala, que estão fortalecendo atividades de desenvolvimento econômico local para facilitar o acesso a
uma justiça econômica. Essas experiências servirão de referência para promover estratégias semelhantes e promover
condições favoráveis de desenvolvimento em outros locais do México, assim como em outros países da América
Central e América Latina.
Em 2011, a Casa del Migrante Guanajuatense no estado de Guanajuato e o Centro de Atención a la Familia Migrante (CAFAMI)
em Tlaxcala foram identificados como organizações binacionais que promovem um uso mais eficiente e produtivo de
capacidades locais e recursos públicos e privado (inclusive remessas) para o desenvolvimento local em áreas de expulsão.
Trabalhamos em um plano de fortalecimento dessas organizações com o apoio da Oxfam México e outros parceiros.
Como resultado, em Guanajuato, diversos negócios
foram gerenciados, entre eles a fabricação de roupões
de banho e roupas de brim, assim como o projeto
de fabricação de calçados industriais, organizado
em Anaheim, na Califórnia. Em Tlaxcala, houve
contribuição para o fortalecimento de empreendimentos e qualificações de 172 mulheres de famílias de
migrantes, para promover projetos produtivos como a
medicina alternativa. A Poupança Ometoxco triplicou
seu número de membros e facilitou microempréstimos
para membros da associação de migrantes. Outras
ações realizadas foram: instalação de estufas ecológicas que economizam lenha, duplicação do número de
migrantes nos Estados Unidos que enviam remessas
ao programa “Remessas para o Desenvolvimento”,
que beneficia a CAFAMI com um dólar cada vez que
um migrante envia remessas através de companhias
“Campos de Mel”, um dos empreendimentos econômicos de famílias
socialmente responsáveis, abertura de espaços de
em comunidades que rejeitam migrantes apoiados pela Oxfam em
incidência no Instituto Nacional de Desenvolvimento
Zacatecas, no México.
Social do governo federal, e apoio jurídico a pessoas
nas comunidades de origem, entre outros.
Em muitos casos, os governos locais das cidades onde residem os migrantes foram atores fundamentais para a promoção
do desenvolvimento em suas comunidades de origem, pois veem os migrantes e suas comunidades como agentes capazes
de promover oportunidades de desenvolvimento.
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Estratégias Nationais
Uma América Latina mais justa e sustentável
A Fundación Avina está presente em 14 países latino-americanos. Essa presença é essencial para o
desenvolvimento de nossa estratégia de transformação continental. Em todos os países onde estamos
presentes, contamos com um responsável nacional, acompanhado de sua equipe, que se dedica ao
desenvolvimento e implementação da estratégia de impacto para o país. Veja abaixo alguns exemplos
dos avanços e realizações provenientes de nossas iniciativas nos países da região.

Avina chega oficialmente ao México
A Fundación Avina há anos colabora com dezenas de organizações no México e na América Central. Em 2011, a
Avina começou a trabalhar oficialmente no México para alinhar os esforços da Fundação com os esforços de diversos
atores da sociedade mexicana e para promover conjuntamente parcerias estratégicas de grande impacto.
A apresentação oficial ocorreu em junho de 2011 durante o Fórum Avina, organizado pela Fundação, no distrito federal
do México, perante representantes de instituições governamentais, órgãos civis e empresários mexicanos com os quais a
Fundação trabalha há vários anos.
O México é uma peça importante do mosaico latino-americano no qual trabalhamos. A linha de colaboração entre a Avina e
nossa rede de parceiros é uma via de mão dupla. Por um lado, temos muito a aprender com as ideias e inovações de nossos
parceiros mexicanos. Por outro lado, sentimos que podemos contribuir com nossa experiência internacional e nossa ampla
rede social na América Latina. Por meio do trabalho conjunto, poderemos alterar a direção e buscar a transformação local,
para alcançar uma transformação social e global.

Juventude com direitos e deveres na Bolívia
O governo de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, promulgou a “Lei
Departamental de Juventude”, primeira norma legal em nível nacional
que reconhece os direitos dos jovens e que, em seus 23 artigos, foi elaborada
e aprovada pela Assembleia Legislativa Departamental, contando para isso
com a contribuição de mais de 40 organizações juvenis de todas as províncias.
O processo de construção das autonomias departamentais foi identificado
pelas organizações juvenis como uma oportunidade para incidir em políticas
públicas e assim avançar no reconhecimento dos jovens como sujeitos de
direitos e deveres, promovendo sua formação integral para assim efetivar sua
participação na vida social, econômica, política e cultural do departamento.
Essa norma determina a formação do Conselho Departamental da Juventude
como órgão máximo de representação dos jovens em Santa Cruz, reunindo as
diferentes organizações, setores sociais e representantes de povos indígenas.
O Conselho, criado com o objetivo de receber e direcionar propostas dos
jovens por meio de suas organizações representativas, será responsável por
políticas de promoção social para a juventude com critérios de cooperação,
recreação e tempo livre, participação e igualdade.

Jovens festejando a promulgação da Lei
Departamental da Juventude, primeira norma
legal em nível nacional que reconhece os direitos
dos jovens em Santa Cruz, na Bolívia.

Essa realização das organizações juvenis, que recebeu o apoio unânime
da Assembleia Departamental, é o resultado de uma série de encontros e espaços de debate e de ações de difusão e
incidência pública.
A Avina colaborou com gestões logísticas, acompanhamento estratégico e operacional, gerando contatos, oferecendo
instruções e estimulando a confiança nos líderes jovens da região.
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Quando o tráfico de pessoas vira “moda”
A organização argentina La Alameda é um exemplo paradigmático de um espaço organizado em função de uma
causa: o combate democrático ao crime organizado, especificamente o tráfico de pessoas para fins de exploração
trabalhista e/ou sexual.
Em seus dez anos de vida, a La Alameda promoveu mais de 150 investigações que resultaram em causas judiciais contra
oficinas têxteis clandestinas que submetiam seus empregados ao trabalho escravo ou forçado, e ao mesmo tempo denunciando as principais marcas de roupas que contratavam essas oficinas. Em junho de 2011, as denúncias da La Alameda
envolveram também três estilistas de alta costura que vestiam as artistas mais famosas da Argentina. Essa denúncia por
crime de tráfico de pessoas e submissão ao trabalho escravo gerou grande comoção no mundo da moda, pois evidenciou
que também a “alta costura”, e não apenas as marcas de massa, faziam uso da ilegalidade para reduzir custos.
A La Alameda também acompanhou, gerou e promoveu a sanção de diversas normas nos âmbitos legislativos da Argentina.
Foi aprovada a lei que proíbe a atividade de locais comerciais que funcionavam sob a qualificação de “uisquerias” e
cabarés e que na realidade eram utilizados para camuflar prostíbulos na cidade de Mar del Plata. Também foi aprovada a
lei que estabelece um protocolo de assistência às vítimas do tráfico em Mar del Plata e a construção de um refúgio. Foi
apoiada a prática da lei de assistência às vítimas de tráfico na cidade de Buenos Aires e o funcionamento atual do refúgio.
A lei provincial em Mendoza que condena empresas que utilizem trabalho infantil na produção agrária foi aprovada. Foi
parcialmente aprovado no Senado Nacional um projeto para uma nova lei de tráfico que aumenta as penas, elimina a
figura do consentimento e estabelece a participação dos três poderes do Estado para sua implementação.
Dessa forma, a La Alameda está promovendo na Argentina uma das agendas mais críticas e que a sociedade civil
deve defender, a luta democrática contra o crime organizado que, de várias formas, escraviza as pessoas e degrada
a institucionalidade democrática dos países, privando milhares de habitantes da região de direitos e dignidade.
A Avina é a única organização de cooperação internacional
que apoia a La Alameda. Contribuiu com recursos financeiros para que membros da organização pudessem viajar
para várias províncias argentinas para realizar investigações,
envolver maior capital social e gerar uma rede de ativistas,
advogados, jornalistas e pessoas de diversas disciplinas
que pudessem dar continuidade às causas nas diferentes
cidades. Além disso, doou fundos para adquirir a tecnologia
que permitiu registrar e editar as imagens que deram origem
às denúncias judiciais. Atualmente, a Avina na Argentina
está avaliando a possibilidade de ampliar o alcance de seu
apoio a esse tipo de intervenções da sociedade civil.

Protesto em ruas argentinas convocado por La Alameda, contra o
crime organizado e o tráfico de pessoas com fins de exploração no
trabalho e/ou sexual.

31

Op o r t u n i d a d e s d e i m p a c t o N a c i o n A i s
Estratégias Nationais (continuação)

Reconhecimento à conservação da biodiversidade
A Certificação LIFE, que tem como objetivo qualificar e certificar
as organizações públicas e privadas que desenvolvem ações em
benefício da conservação da biodiversidade, obteve vários reconhecimentos
importantes em 2011. Foi citada em diversas publicações internacionais
relacionadas a negócios e biodiversidade, e ganhou um espaço especial
no boletim de notícias da Convenção da Diversidade Biológica das Nações
Unidas (CDB) em junho de 2011. Além disso, a Certificação LIFE foi mencionada em diferentes declarações do Secretário Geral da CDB.

Presidente do Conselho Diretor da LIFE,
Clovis Borges; diretor executivo da Fundación
Avina, Sean McKaughan; secretária executiva
do Instituto LIFE, Alice Zimmerlin;
vice-presidente do Conselho Diretor da LIFE,
Miguel Milano, durante a apresentação da
certificação LIFE no Brasil.

O Instituto LIFE é responsável pelo desenvolvimento e gestão da Certificação
LIFE e recebe o apoio da Avina desde 2008, juntamente com outras
organizações. Em 2011, foi responsável pela organização da primeira Oficina
Regional sobre Negócios e Biodiversidade da CDB, realizada no Brasil,
com a participação de mais de 200 representantes do setor empresarial,
sociedade civil, academia, governo e imprensa. Durante o encontro, foi realizada a apresentação operacional da certificação,
que atualmente se encontra aberta às empresas que desejam ser reconhecidas por seu desempenho em benefício da
conservação da biodiversidade.

Outro reconhecimento importante ocorreu no setor empresarial, em outubro, quando a Petrobras firmou um convênio
com o Instituto LIFE para a realização de auditorias piloto com a aplicação da metodologia de certificação em 20 unidades
da empresa. Essa parceria reafirma o caráter pioneiro, a inovação e a vocação internacional da Certificação LIFE, que
atualmente busca identificar novas parcerias em outros países, começando pelo Paraguai, Argentina e Chile, com o apoio
da Fundación Avina.

Culturas empreendedoras
Na Colômbia, nas cidades de Cali, Cartagena, San Andrés e Medellín,
a organização Manos Visibles, em parceria com a Fundación Avina,
iniciou um trabalho piloto de inclusão de jovens e mulheres afrodescendentes
nas áreas de emprego, organização social e impacto em políticas públicas.
Esse trabalho de inclusão é possibilitado pela geração de representatividade
das populações afrodescendentes e indígenas em diferentes escalas do
mercado de trabalho, por meio da criação de uma plataforma de emprego,
tanto no setor público como no setor privado. O banco de trabalho de
diversidade, um laboratório de inovação social, buscará a representatividade
de diferentes comunidades e populações em espaços de governabilidade
para tomar decisões a partir da compreensão das dinâmicas culturais.

Mulheres afro-descendentes no marco de um trabalho piloto de inclusão trabalhista, organização
social e impacto em política pública.

Como resultado do esforço realizado, já existem documentos de incidência na
política pública como o projeto de um plano de inclusão social para Cali e Cartagena.
Seguindo a cadeia de qualificação, busca-se a colaboração das principais universidades do país para conseguir acordos de
financiamento de bolsas de estudo, como a recentemente conquistada com o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) no
valor de 250 mil dólares para jovens líderes comunitários e empreendedores culturais, cuja formação gerará sustentabilidade
social com a formação de referências e competências tanto para os selecionados como para suas organizações comunitárias.
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Melhores oportunidades de trabalho
O Movimento de Economia Social e Solidária do Equador (MESSE)
é um grupo social de presença nacional, que surgiu em 2008 com o
apoio da Avina e outras organizações, e que articula, compartilha e fortalece
as iniciativas de mais de 200 atores com práticas e experiências em economia
solidária, comércio justo e finanças populares. O MESSE, consciente da
oportunidade que significa uma nova constituição que define o sistema
econômico como social e solidário e reconhece o ser humano como sujeito
e fim em si mesmo, apresentou propostas para incidir na Lei Orgânica de
Economia Solidária e do Setor Financeiro Popular e Solidário do Equador, que
foi aprovada em abril de 2011.

A nova Lei Orgânica de Economia Solidária e
do Setor Financeiro Popular e Solidário do
Equador melhorará as oportunidades de
trabalho e geração de renda de milhares de
famílias equatorianas.

Vários parceiros de setores populares e urbanos que estão envolvidos no
tema, em coordenação com a Rede Nacional de Finanças Populares e
Solidárias (RENAFIPSE), e a colaboração da Avina, fizeram reuniões, encontros, documentos e manifestações públicas para apresentar e defender
propostas voltadas para melhorar a participação de suas iniciativas na economia nacional, gerar marcos normativos que
fortaleçam os processos de produção, comercialização e consumo de bens e serviços que aumentem a visibilidade e
contribuição do setor na economia nacional. Participaram também ativamente em vários espaços da Assembleia Nacional
e suas comissões, e em reuniões com congressistas, ministros e subsecretários.
Essa lei melhorará as oportunidades de trabalho e geração de renda de milhares de famílias equatorianas.

Do Uruguai ao Paraguai: educação de melhor qualidade
O Centro para o Desenvolvimento da Inteligência (CDI) do Paraguai
está aplicando o modelo de avaliação e melhoria da qualidade do
ensino, criado pela Universidade Católica do Uruguai. O modelo
trabalha em diferentes áreas fundamentais para a melhoria da
qualidade da educação: planejamento institucional, estrutura organizacional,
relação e convivência, família e ambiente familiar, administração e serviços,
e no âmbito curricular.
Expoentes do Ministério da Educação e Cultura do Paraguai participaram
do processo para avaliar as possibilidades de implementar a ferramenta em
centros educacionais públicos.

Crianças brincando durante o recreio em uma
escola pública no Uruguai. No Paraguai, já
está sendo aplicado o modelo de avaliação e
melhoria da qualidade educacional criado e
implementado no Uruguai em anos anteriores.

A avaliação e certificação dos centros educacionais é uma das áreas mais
debilitadas no âmbito da educação no Paraguai. É necessário fortalecer os
mecanismos de avaliação e prestação de contas das escolas, e por isso essa
primeira experiência é considerada um passo muito auspicioso e importante para alcançar os objetivos propostos.

A Avina identificou os atores e facilitou o contato e articulação entre eles, e acompanha financeiramente a iniciativa.
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D

esde el 2008, a Fundación Avina conquistou avanços importantes no desenvolvimento
de sua estratégia de Relações Globais, expandindo e aprofundando cada vez mais os

vínculos de seus parceiros latino-americanos com redes globais.
Nossas parcerias buscam abrir novas oportunidades para fortalecer laços de confiança,
convergência de interesses, agendas de ação coletiva e espaços comuns que contribuam
para a transformação social da América Latina.
Os parágrafos seguintes resumem alguns vínculos que fazem parte dessa carteira de parcerias.

Ampliação da parceria com The Coca-Cola Company
Com base na parceria que a Avina e a The Coca-Cola
Company desenvolveram para fortalecer o trabalho com as
cooperativas de recicladores em todo o continente, as duas
organizações decidiram expandir sua ação conjunta para apoiar a estratégia de Acesso à Água da Fundación Avina, através
da “Iniciativa +ÁGUA”. Com essa nova parceria, firmada em dezembro de 2011, buscamos gerar, em uma primeira fase,
impactos concretos nas áreas críticas de acesso a esse recurso em três países da América do Sul: Argentina, Peru e Chile,
com a possibilidade de ampliar a ação para a América Central e outros pontos da América do Sul. Essa iniciativa promoverá
o desenvolvimento de 16 programas de ação em: 1) acesso à água em áreas urbanas e suburbanas, 2) obtenção de água
em áreas rurais, 3) tratamento de água e 4) conservação e sustentabilidade de água em bacias, buscando gerar benefícios
não somente de maneira imediata, mas também favorecendo, em médio prazo, a recarga subterrânea de água em áreas de
estresse hídrico. Dessa forma, a Coca-Cola também avança em suas metas de reposição de água em comunidades que
poderão assim desfrutar de uma melhor qualidade de vida.
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Parceria pelos migrantes da América Central e do México (CAMMINA)
Em 2011, Ford Foundation, a Fundación Avina e a Open Society Foundations formalizaram a Parceria pelos Migrantes da
América Central e México (CAMMINA, pela sigla em inglês), com a missão de promover os direitos dos migrantes e contribuir
para a sustentabilidade das comunidades locais através de
mudanças duradouras em políticas públicas, para que a migração
seja uma opção e não uma necessidade. Os integrantes da
CAMMINA estão convencidos de que ao compartilharem conhecimentos, informações e recursos, poderão associar-se a parceiros
importantes de maneira mais eficiente e rápida, conseguindo
assim um impacto maior do que se gerassem ações separadas.
Como parte dessa parceria, foi criado um fundo comum para
apoiar ações conjuntas para a implementação de uma estratégia
regional focada no México e na América Central. Em seus seis
meses de operação, a CAMMINA fez contato com um grande
grupo de organizações importantes para realizar sua missão,
analisou mais de 30 propostas de investimento e confirmou seu
apoio a sete projetos de alto impacto em nível regional.

Parceria com o CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina
O CAF e a Fundación Avina firmaram uma parceria por cinco anos
que surge da coincidência de prioridades, âmbitos geográficos de
atuação e interesses das duas organizações no desenvolvimento
sustentável da América Latina. O objetivo dessa parceria é
estabelecer um marco de colaboração técnica e financeira que promova novas capacidades de ação dos parceiros e
um maior impacto nas agendas de transformação de Mercados Inclusivos, Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis,
Acesso à Água, Reciclagem, Meio Ambiente e outras que venham a ser identificadas pelas duas organizações.

Avina Américas avança na consolidação de parcerias
para a América Latina
Através de ações coordenadas com a Fundación Avina e outros
parceiros na América Latina e nos Estados Unidos, a Avina
Américas dá continuidade ao seu processo de crescimento.
Em 2011, graças a uma carteira cada vez maior de parcerias
com organizações globais, a Avina Américas investiu mais de 3
milhões de dólares em iniciativas promovidas pelas estratégias
do Bioma Amazônico, Reciclagem Sustentável e Inclusiva,
Migrações e Cidades Sustentáveis. Esses recursos somam-se
à contribuição que a Fundación Avina também destina a essas
mesmas agendas. Para obter mais informações, visitem a
página www.avinaamericas.org
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Avina em Números
O fideicomisso VIVA Trust é a principal fonte de fundos gerenciados pela Fundación Avina. Desde 2008, a Avina vem
buscando desenvolver de maneira pró-ativa parcerias de coinvestimento com outras organizações filantrópicas para
aumentar a quantidade e qualidade de recursos disponíveis para as estratégias continentais que promove em conjunto
com seus parceiros na América Latina.

Investimentos na América Latina desde 1994
País
Argentina

TOTAL
27.300

Desde 2009, a Fundación Avina tem uma parceria
estratégica e relação muito próxima com a Avina Américas,
uma organização independente com base em Washington
D.C., para aumentar, nos Estados Unidos, a visibilidade das
causas que as suas organizações promovem na América
Latina. Essa relação próxima nos permite consolidar os
números globais de nossas organizações de acordo com
as Normas Internacionais de Informações Financeiras
(NIIF) para refletir o conjunto de nossas ações. Essas
demonstrações financeiras consolidadas, auditadas pela
PricewaterhouseCoopers, estão disponíveis para aqueles
que estiverem interessados.

2011
511

Bolívia

7.164

414

Brasil

41.006

2.683

Chile

19.950

622

Colômbia

3.043

266

Equador

5.502

718

América Central e México

13.176

386

Paraguai

17.839

219

Peru

13.696

279

Uruguai

1.377

106

Venezuela

1.134

98

Mais de um país

201.703

3.458

Total

352.889

9.759

Boa parte dos recursos que a Avina mobiliza de outras
fontes para as estratégias que priorizamos é transferida
diretamente para as organizações de nossos parceiros na
América Latina. Em alguns casos específicos, a Fundación
Avina ou a Avina Américas recebe e gerencia esses fundos
de coinvestidores quando essa função representa um
serviço para nossos parceiros e coinvestidores. O quadro
abaixo ilustra a diversidade de fontes de recursos recebidos
pela Avina em 2011:

Números em milhares de dólares
O quadro e os gráficos mostram o acumulado investido em cada
nação quando o investimento teve um determinado país como
destinatário. Nos casos em que um investimento da AVINA teve
impacto em dois ou mais países, o investimento foi classificado na
categoria “Mais de um país”.
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Indicadores de Desempenho
Desde el 2006, a Avina utiliza um sistema de indicadores financeiros e não financeiros conhecido como Balanced Scorecard
(BSC), que consiste em um mapa estratégico e uma série de objetivos e metas para o desempenho institucional. O BSC
incorpora indicadores sobre impacto (o que chamamos de “gestão de realizações”), finanças, investimentos sociais, nossos
serviços e o clima institucional.
Apresentamos a seguir algumas metas de 2011:

Quadro 1 – Metas e realizações de resultado
e de processo em 2011

Quadro 2 – Realizações de nível 1:
Contribuição da Avina 2009-2011

500

% de Realizações de resultado nível 1 com alto
valor agregado de Avina.

META 2011

400

ALCANÇADOS 2011

80%

357

70%
60%

300
250

67%

67%

2010

2011

57%

50%
40%

200

30%
100

20%
45
14

0

9

REALIZAÇÕES
DE NÍVEL 1

32

REALIZAÇÕES
DE NÍVEL 2

50

10%

34

REALIZAÇÕES
DE NÍVEL 3

0

REALIZAÇÕES
DE PROCESSO

2009

O quadro 1 mostra o número de mudanças realizadas por nossos parceiros em 2011 com a contribuição da Avina. Chamamos
cada mudança de “realização”, e as mudanças que impactam mais de um milhão de pessoas e nas quais a contribuição da
Avina foi importante, chamamos de “realização de nível 1”. Em 2011, conseguimos contribuir para 75 mudanças concretas na
América Latina, nove dessas realizações geraram um impacto em pelo menos um milhão de pessoas. Embora não tenhamos
conseguido alcançar as metas estabelecidas em todas as categorias, os resultados são bons.
Ficamos felizes em constatar que superamos amplamente a meta estabelecida para as “realizações de processo”. Com esse
conceito, definem-se os avanços nos processos de mudança que estamos apoiando. São processos importantes, mas que
ainda não alcançaram a mudança almejada. Outro resultado animador, ilustrado no quadro 2, é a contribuição da Avina para
as realizações de maior impacto. Como é possível perceber, em dois terços das realizações de nível 1 registradas em 2011, a
Avina teve uma grande contribuição.

Quadro 3 – Realizações de nível 1 por tipo de
mudança 2009- 2011

Políticas Públicas
Redes de replicação,
educação e aprendizagem

23%
38%

O ano de 2011 foi o quinto ano em que a Avina registrou sua
contribuição para mudanças em seu sistema de gestão de
realizações. Foi um bom momento para analisar os resultados
dos últimos anos e aprender lições sobre nosso desempenho
e valor agregado institucional. O quadro 3 mostra que em
cinco anos a Avina contribuiu para 61 realizações de nível 1,
ou seja, realizações que beneficiam direta ou indiretamente um
milhão de pessoas. Ao analisar essas mudanças, é possível
constatar que mais de um terço são mudanças em políticas
públicas.

Mercados

1%
Mudanças nas relações
de poder

13%
10%

15%

Tecnologia e inovação
Qualidade de vida e
conservação
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Quadro 4 – Mobilização financeira 2010-2011
Como é possível perceber no quadro 4, embora a
mobilização de recursos da Avina para as causas
Contribuição programática
USD 22 milhões
USD 13,7 milhões
que ela apoia tenha sido mantida de 2010 a 2011 e a
Avina
administração não tenha aumentado, a contribuição
Mobilização de terceiros
USD 24 milhões
USD 22,1 milhões
direta da Avina sofreu uma ligeira diminuição em 2011.
Total mobilizado
USD 46 milhões
USD 35,7 milhões
Isso se deve principalmente a alguns gastos importantes programados para o último trimestre de 2011
Administração Avina
USD 5 milhões
USD 5 milhões
que foram transferidos para o primeiro trimestre de
2012. A Avina espera recuperar e superar esses níveis em 2012, em parte por meio de seu investimento em sistemas
gerenciais internos que possam nos ajudar a administrar os recursos que passam por nossa gestão de maneira cada vez
mais eficiente. Vale ressaltar que a contribuição programática da Avina inclui tanto o investimento social (doações) como
a ação direta da equipe da Avina.
INDICADORES

EXECUTADO 2011

EXECUTADO 2010

38

RELATÓRIOanual2011

Escritórios e Contatos
Fundación Avina

Sedes Nacionais

Calle Evelio Lara, Casa N°131-B
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Tel: +[507] 317 1121
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Buenos Aires, Argentina
Tel: +[54] (11) 4816 2400
info.conosur@avina.net

Fundador
Stephan Schmidheiny

Conselho Director
Brizio Biondi-Morra, Presidente
Andreas Eggenberg
Antonio Espinoza
Sean McKaughan (Ex-officio)
Anamaria Schindler

Equipe Executiva
Sean McKaughan
Diretor Executivo
Gabriel Baracatt
Diretor de Operações
Emily Fintel
Diretora de Relações Globais
Valdemar de Oliveira
Diretor de Iniciativas Continentais
Carlos V. Oxenford
Diretor de Finanças
Márcia Pregnolatto
Diretora de Desenvolvimento Humano
Guillermo Scallan
Diretor de Inovação Social

Serviços Internacionais
Gerente de Comunicações
Marta Escotet
comunicaciones@avina.net
Gerente de Análise Estratégica
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

Bolívia
Av. Los Cusis No. 2145,
Edificio Silene, Piso 1A
Entre Av. Alemana y Av. Beni
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

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 – Cynthia Loría
(cynthia.loria@avina.net)
México – Federico Vázquez
(info.mexico@avina.net)
Nicarágua – Edgard Bermúdez
(edgard.bermudez@avina.net)

Chile
Las Hortensias 2882
Santiago, Chile
Tel: +[56] (2) 333 0516
info.santiago@avina.net

Paraguai – Susana Ortiz*
(susana.ortiz@avina.net)

Colômbia
Calle 72 # 9-55 Oficina 1103
Bogotá, Colombia
Tel: +[57] (1) 345 6090
info.bogota@avina.net

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

Equador
Agustín Cueva 3-55 y Honorato Loyola, p. 3
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 – Pablo Vagliente
(pablo.vagliente@avina.net)
Bolívia – Miguel Castro
(miguel.castro@avina.net)

Peru – Martin Beaumont
(martin.beaumont@avina.net)

* Assume temporariamente.

Gestores de Equipes
Continentais
Estratégia para o Bioma Amazônico –
Juliana Strobel
(juliana.strobel@avina.net)
Cidades Sustentáveis – Diana Castro
(ciudades.sustentables@avina.net)
Acesso à Água – Lil Soto
(acceso.agua@avina.net)
Mudanças Climáticas – Gloria Tejada
(cambioclimatico@avina.net)
Mercados Inclusivos – Heiver Andrade
(mercados.inclusivos@avina.net)
Migrações – Edgard Bermúdez
(migraciones@avina.net)
Reciclagem Sustentável – Oscar Fergutz
(reciclaje.inclusivo@avina.net)
Grande Chaco Americano –
Andrés Abecasis
(granchacoamericano@avina.net)

A informação está atualizada até a data da publicação.
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