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RELATÓRIOANUAL2012

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.

MISSÃO
A partir da América Latina, impactar o desenvolvimento sustentável, criando condições favoráveis  

para que atores diversos possam contribuir juntos ao bem comum.
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Destaques
1.  Durante a gestão 2012, a Avina ampliou sua presença 

territorial. Consolidou sua presença no México e começou a 
trabalhar na Venezuela. Atualmente a organização trabalha 
em 21 países latino-americanos. A Avina está presente em 
15 países através de equipes autorreguladas em sistemas 
presenciais e virtuais, e apoia atividades em outros seis 
países da região: Cuba, El Salvador, Honduras, Porto Rico, 
República Dominicana e Suriname, através de redes.   

2.  Em 2012, o volume de recursos mobilizados para as estra-
tégias de impacto da Avina superou 73 milhões de dólares. 
A Avina investiu 12,4 milhões de dólares em 718 novas 
iniciativas de nossos parceiros no continente. Além disso, 
ajudou a canalizar outros 47 milhões de dólares de outras 
instituições financiadoras para as organizações e iniciativas 
de nossos parceiros. A Avina também investiu 13,3 milhões 
de dólares em suas próprias ações em diferentes estratégias 
de impacto.  

3.  A Avina registrou sua contribuição para 96 resultados 
concretos em 2012 que beneficiaram milhões de pessoas 
em todo o continente. De acordo com nosso sistema de 
classificação de resultados, 15 dessas mudanças tiveram um 
impacto direto e indireto em mais de um milhão de latino-
americanos cada uma. Muitas dessas realizações estão 
descritas neste relatório.

4.  Em 2012, a Avina encerrou o plano de cinco anos que havia 
começado em 2008. O quinquenio passado representou um 
período de conquistas, consolidação e realizações muito 
importantes que serviu de base motivacional para mobilizar 
toda a organização a pensar em seu futuro. Após um 
planejamento participativo, em 2012 a Avina criou e apresen-
tou um novo plano de cinco anos para o período 2013-2017, 
com ênfase na valorização de bens públicos e a transição a 
uma nova economia que contribua para o progresso social e 
para superar a desigualdade na América Latina preservando 
a natureza.

5.  De acordo com o plano de cinco anos, a Avina ajustou seu 
portfólio de trabalho que a  nove iniciativas continentais que 
representam oportunidades para conseguir um impacto 
no desenvolvimento sustentável da América Latina. Acesso 
a Água, Cidades Sustentáveis, Energia, Estratégia para o 
Bioma Amazônico, Migrações, Reciclagem Inclusiva, Grande 
Chaco Americano, Indústrias Extrativistas e Institucionali-
dade. As equipes dessas unidades expandiram suas redes 
de parceiros nos 21 países da região onde a Avina atua em 
estreita colaboração com centenas de organizações locais, 
nacionais e globais.  

6.  Paralelamente ao portfólio de oportunidades, a Avina criou 
quatro ferramentas e serviços para o impacto: Mudanças 
Climáticas, Tecnologias para Mudança Social, Índice de 
Progresso Social e Negócios de Impacto. Estas ferramentas 
geram valor, inovação e contribuem para o impacto de cada 
oportunidade do portfólio individual e conjuntamente.

7.  Durante 2012, a Fundación Avina e a Avina Americas estabel-
eceram ou renovaram parcerias com diferentes organizações 
para apoiar as estratégias na região juntamente com seus 
parceiros. Algumas dessas organizações são fundações 
privadas como a Ford Foundation, Oak Foundation, Open 
Society Foundations, Omidyar Network, The Rockefeller 
Foundation e Skoll Foundation e outras são empresas do 
setor privado como a The Coca-Cola Company e a Xylem Inc. 
entre outras

8.  Com o objetivo de difundir as causas que a Avina e seus 
parceiros apoiam, durante a gestão 2012 a organização 
continuou com uma forte presença em meios digitais como 
o site oficial da organização e redes sociais como o Twitter, 
com mais de 2 mil seguidores, Facebook, com mais de 5.600 
assinantes, e o Youtube através dos quais chega a milhares 
de pessoas. 

9.  A Avina apoiou uma série de publicações em 2012. Convo-
cado pela Fundación Avina, em junho de 2012, o economista 
e sociólogo Ricardo Abramovay apresentou seu livro Muito 
Além da Economia Verde. Esta publicação, com prefácio 
da ex-ministra de Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva,  
aponta para uma nova economia na qual a cooperação social 
e o esforço para conservar e regenerar os recursos naturais 
são decisivos. Ainda em 2012, outras sete publicações foram 
editadas com o apoio da Avina: Guía para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad, Aprendiendo sobre com-
pensación y pagos por servicios ambientales, Mecanismos 
financieros del agua en América Latina, e estudos sobre 
o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio na 
Amazônia da Bolívia, Equador, Peru e Venezuela. 

10.  A Avina, em parceria com a Ashoka, a Skoll Foundation e a 
Fundação Roberto Marinho,  organizou o Fórum de Em-
preendedorismo Social na Nova Economia, realizado entre 
15 e 17 de junho de 2012 no contexto da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio 
+ 20) no Brasil. Especialistas do mundo todo se reuniram 
para trocar ideias e soluções práticas que contribuem com 
novos paradigmas para a agenda da sustentabilidade e 
para o surgimento de uma nova economia. O Fórum contou 
com o apoio da InterAmerican Foundation, da Rockefeller 
Foundation e do Instituto Arapyaú.
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Mensagem do Presidente

Brizio Biondi-Morra e Sean McKaughan

Oano de 2012 terminou sem deixar qualquer resquício de 
dúvida de que a variabilidade e a incerteza serão uma 

constante no futuro próximo. Para onde quer que olhemos, 
o que em algum momento já foi terra firme agora mostra 
indícios de ceder ao peso da realidade. A Europa cambaleou 
frente ao precipício de uma crise de dívida soberana, com 
o futuro do euro em jogo, enquanto os Estados Unidos 
estiveram às margens de um abismo fiscal criado por eles 
mesmos. Além disso, a economia chinesa retrocedeu e 
cresceu “apenas” 7,8%, o que esmoreceu a perspectiva de 
uma recuperação econômica mundial. Em nossa própria 
região, o motor expansivo do Brasil começou a falhar (ainda 
que felizmente com índices recorde de emprego), enquanto 
o Chile, Peru e Panamá aceleraram o passo e a economia do 
México voltou à vida. Frente a isso, os comércios e os lares, 
assim como os governos, esforçaram-se para compreender o 
que estava acontecendo.

No nível político, o terreno foi incerto. A China mudou seus 
líderes, mas não sua direção. Os Estados Unidos mantiveram 
o mesmo líder que afirmou que impulsionaria a mudança. 
A revolta popular de 2011 na Tunísia, Egito e Líbia continuou 
provocando comoção ao sul e a leste, e os novos governos 
passaram apuros para restabelecer a ordem. Na América 
Latina, o PRI voltou ao poder no México e Fernando Lugo foi 
destituído mediante um julgamento político no Paraguai. Na 
Argentina, o barco da presidente navegou por águas turbulen-
tas e com sinais de descontentamento entre os passageiros 
ansiosos, enquanto os panelaçoss soavam no convés.

Para a Avina, este contexto global incerto foi o pano de fundo 
do nosso processo de planejamento para os próximos cinco 
anos, o que nos permitiu tentar dar algum sentido a tudo isso.  
E entre essas contradições, algumas tendências se destacam.

Este ano, nós, o presidente que deixa o Conselho Diretor da Avina e o presidente que o assume, 
temos o prazer de apresentar o Relatório Anual 2012 da Avina. Nos últimos anos, nossa orga-
nização compartilhou algumas impressões sobre o mundo, a América Latina e a Avina sob a 
perspectiva da diretoria por meio da mensagem do presidente. Neste ano, daremos continuidade 
a esta tradição, embora a transição dos presidentes tenha permitido avaliar essas impressões de 
maneira conjunta. Quando começamos a dialogar sobre o ano que terminou e o ano que se inicia, 
um conceito pareceu-nos particularmente apropriado para iniciar esta mensagem: não há como 
voltar aos ciclos “usuais” do passado. Bem-vindos à “nova normalidade”!

“À medida que os países  
emergentes se tornarem mais 
influentes, a América Latina 
poderá produzir exemplos  
positivos em um mundo que 
busca soluções.
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Uma delas é que os países “emergentes” do mundo são cada 
vez mais influentes. Cerca de 75% do crescimento econômico 
mundial provém dessas economias. Essa tendência 
continuará. Embora tenha evitado o colapso econômico, a 
Europa demorará muitos anos para se recuperar. O Japão 
continua lutando para evitar a deflação. Embora os Estados 
Unidos evitem uma recessão auto-imposta nos próximos 
anos, só lhes resta esperar perspectivas de leve expansão, 
e na maioria dos casos vinculadas à força dos mercados 
emergentes. Ao mesmo tempo, economias pujantes como 
Nigéria, México, Turquia e Filipinas indicam que as chamadas 
nações BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) não são os únicos 
mercados emergentes que merecem atenção.

Outra tendência é que a democracia está se propagando, 
mas também se diversifica e às vezes se mostra totalmente 
distinta, alimentada por mudanças nas tecnologias da 
comunicação e uma crescente interconexão. As democracias 
estabelecidas do Ocidente costumam parecer disfuncionais, 
enquanto governos radicais ou híbridos chegam ao poder 
através da via democrática e são reeleitos pelo voto popular. 
Desde os incidentes na praça Tahrir, os ditadores do mundo 
vêm sendo advertidos de que devem buscar o respaldo popu-
lar ou enfrentar o caos. A China também terá que encontrar 
o caminho para a democracia (tal como achou o mercado 
livre) devido a uma classe média nova e considerável que logo 
poderia começar a exigir transparência e voz na tomada de 
decisões. A Birmânia começa também a se tornar finalmente 
uma sociedade mais livre. Em nossa própria região, o único 
país não democrático seguramente deverá dar passos 
similares ou sofrer o recrudescimento de sua marginalização 
e irrelevância. O governo representativo avança, com todas as 
suas consequências desestabilizadoras e imprevisíveis. 

Além disso, o desafio das mudanças climáticas está ficando 
muito difícil de ser abordado internacionalmente. Ninguém 
argumentará que a Conferência Rio+20 teve o êxito inovador 
que todos esperavam. Não houve um grande consenso, como 
ocorreu em 1992, nem foi gerado um novo espírito de colabo-
ração internacional em relação aos desafios compartilhados. 
Entretando, os relatórios sobre os efeitos das mudanças 
climáticas não deixaram dúvidas de que o mundo avança 
de acordo com as piores projeções científicas e em direção 
aos mesmos cenários nefastos que os primeiros esforços 
conjuntos tentaram evitar.  Os nove anos mais quentes já 
registrados na história ocorreram a partir do ano 2000. Em 
2012, as condições climáticas imprevisivelmente extremas 
foram a regra, inclusive com tempestades cada vez mais 
intensas, secas e inundações. As geleiras e gelos marinhos 
continuaram derretendo em níveis sem precedentes. Em 
janeiro de 2013, os habitantes de Pequim haviam recebido a 
ordem de permanecer dentro de suas casas, pois uma nuvem 
tóxica cobria o norte da China. Entretanto, não foi possível 
firmar os acordos internacionais necessários para alterar a 
equação.

Por último, is indicadores de qualidade de vida mostram 
uma melhoria rápida em todo o mundo, até nas regiões 
onde o subdesenvolvimento é mais persistente. O mundo 
se encaminha para cumprir o Objetivo de Desenvolvimento 
do Milênio de reduzir a pobreza extrema e a fome pela 
metade até 2015, e já alcançou a meta de acesso à água 
potável. Claramente esses são indícios animadores, mas ao 
mesmo tempo há grandes evidências de que a desigualdade 
também está crescendo em ritmo acelerado e há bem poucos 
exemplos de crescimento econômico não vinculados a um 
aumento de emissões de CO₂ e sem redução de recursos 
naturais. Embora as economias emergentes se expandam, 
criem riqueza e diminuam a pobreza, ao mesmo tempo 
aumentam a desigualdade e o consumo de recursos naturais. 
Os limites naturais de crescimento e os efeitos negativos da 
concentração de riqueza representam uma dupla ameaça ao 
progresso social vigente.

Para Avina, essas tendências colocam o foco em uma região 
como a América Latina, que deveria inovar e assumir a 
liderança. Nossa região é rica em recursos naturais, possui 
fortes perspectivas econômicas, um perfil demográfico 
promissor e compromisso democrático. Além disso, a região 
possui uma das pegadas ambientais mais leves em relação 
à produção econômica e os indicadores de qualidade de 
vida. A Avina, uma organização dedicada ao desenvolvimento 
sustentável da América Latina, acredita no potencial da 
região para agir de forma acertada. À medida que os países 
emergentes se tornarem mais influentes, a América Latina 
poderá produzir exemplos positivos em um mundo que busca 
soluções. Entretanto, para atingir todo o seu potencial, a 
América Latina terá que enfrentar uma série de desafios 
de enormes proporções.  Nosso plano estratégico para os 
próximos cinco anos está focado nesses desafios, como a 
criação de bens e serviços ao alcance de todos, transformação 
da economia através da proliferação de negócios sustentáveis, 
e instituições mais fortes dotadas de melhores políticas 
através da ação cidadã. Priorizaremos estes objetivos em 
cada uma de nossas estratégias.

Neste Relatório Anual 2012 apresentamos os pilares da 
estratégia institucional da Avina para os próximos cinco anos. 
Nossa intenção é poder compartilhar ano a ano neste espaço 
os avanços que conseguimos realizar para fazer a diferença 
na América Latina; mudanças concretas, que beneficiam as 
pessoas. É assim que medimos o sucesso, a contribuição da 
Avina e seus parceiros para realizar uma mudança determi-
nante, e temos o prazer de apresentar alguns exemplos muito 
animadores dos sucessos obtidos juntamente com nossos 
parceiros em 2012.

Mensagem do Presidente (continuação)
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Por exemplo, há avanços concretos na luta para reduzir o 
desmatamento. Na selva amazônica equatoriana, o povo 
Kichwa de Sarayaku ganhou uma ação no Tribunal Intera-
mericano de Direitos Humanos contra uma companhia que 
destruiu florestas sem consultar a comunidade, e o governo 
do Equador anunciou uma modificação na política para 
evitar que algo parecido aconteça novamente. Na Amazônia 
brasileira, alguns municípios florestais como Alta Floresta 
conseguiram ser retirados da lista do governo que indica os 
municípios com as maiores taxas de desmatamento, graças 
a uma iniciativa combinada do governo local, do setor privado 
e de organizações da sociedade civil.  Na região trinacional 
sul-americana do Grande Chaco, os governos provinciais 
adotaram técnicas de monitoramento por satélite juntamente 
com organizações cidadãs ambientalistas para controlar a 
remoção ilícita de vegetação nativa. 

A Avina também continua apoiando e participando de uma 
rede regional de cidades sustentáveis que estão mudando o 
funcionamento da política em cidades de toda a América La-
tina. Cidades como Córdoba, na Argentina, e Belo Horizonte, 
no Brasil, modificaram seus regulamentos municipais para 
exigir que os prefeitos comuniquem e informem as metas 
tangíveis de seus mandatos, que podem ser acompanhados 
de perto pelos cidadãos. No Brasil, 191 prefeitos eleitos (que 
representam mais de 60 milhões de cidadãos) adotaram uma 
série comum de indicadores para monitorar o progresso 
em relação à qualidade de vida e sustentabilidade urbana. 
Da mesma forma, no Brasil, diferentes grupos cidadãos se 
uniram para pressionar os governos das cidades que serão 
sede da Copa do Mundo de 2014 a se comprometerem 
publicamente em serem inclusivos, transparentes e atender 
as prioridades comunitárias.

Um terceiro exemplo é que o governo do Chile anunciou pela 
primeira vez um plano e uma política nacional de energia de 
longo prazo, resultado de vários anos de debate público e 
consultas. Em 2007, quando a Avina começou a colaborar com 
grupos cidadãos no Chile para melhorar a política nacional de 
energia, havia muito pouco debate sobre o assunto no país. A 
Avina apoiou a criação de um processo de diálogo com várias 
partes interessadas para iniciar diálogos com o governo, 
companhias de energia, universidades e grupos da sociedade 
civil.  Em 2010, a Avina foi uma das co-organizadoras de um 
debate nacional televisionado onde os candidatos à presidên-
cia compararam os diferentes cenários propostos para o 
futuro da energia no Chile, e esse debate gerou um nível de 
diálogo público nunca antes visto. Em 2012, ficamos muito 
felizes com o anúncio de uma estratégia nacional do governo 
chileno, que incorporou muitos elementos que nasceram 
desse processo de interação. 

Todos esses avanços respondem a desafios complexos que 
envolveram vários setores, organizações, interesses e países. 
A receita da transformação varia em cada caso, mas invaria-
velmente depende da colaboração de um grupo diverso de 
atores voltados para um propósito comum em um ambiente 
dinâmico. Quando olhamos para os próximos cinco anos e 
além, fica claro que as instituições que sabem como estimular 
a colaboração e se adaptar à mudança serão as organizações 
que irão prosperar nos anos vindouros. Na Avina, estamos 
constantemente investindo nessa capacidade, e continuamos 
trabalhando com nossos parceiros para encontrar oportuni-
dades para realizar mudanças positivas que beneficiem as 
gerações futuras da América Latina e o resto do mundo. Há 
muito trabalho pela frente, mas nós contamos com bons 
parceiros.
 
Queremos finalizar agradecendo aos membros do Conselho 
Diretor da Avina por seu compromisso e apoio. Também 
agradecemos ao trabalho da VIVA Trust, nossa parceira 
estratégica, e a muitas outras organizações que contribuíram 
de maneira significativa para nossas atividades em 2012. 
Agradecemos ainda a nosso fundador, Stephan Schmidheiny, 
cuja visão de que a Avina fosse um “empreendimento de 
aprendizagem contínua” continua nos guiando. Gostaríamos 
de felicitar de maneira especial e oferecer nosso apoio ao 
novo diretor executivo da Avina, Gabriel Baracatt. O Conselho 
Diretor espera dele e do resto da equipe da Avina grandes 
resultados na implementação do plano para os próximos 
cinco anos. Por fim, gostaríamos de agradecer a todas as 
pessoas que trabalham para um futuro melhor em todo este 
grande continente. A Avina tem prazer em poder dedicar 
sua equipe e seus recursos à visão que compartilhamos 
com nossos sócios e parceiros de uma América Latina mais 
sustentável e justa.
  
Atenciosamente,

Brizio Biondi-Morra  
(Presidente que deixa o Conselho Diretor)

Sean McKaughan  
(Presidente que entra para o Conselho Diretor)

Mensagem do Presidente (continuação)
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Gabriel Baracatt 

Operíodo de 2008-2012 foi vital na história da Fundación 
Avina, e poderia ser definido como a etapa de 

consolidação de nosso marco de atuação nos processos 
colaborativos. Neste período, também estabelecemos as 
bases para um novo rumo institucional, focado em três 
grandes objetivos: contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da América Latina com dez transformações de 
relevância continental, fortalecer o capital social mediante 
um conjunto robusto e sólido de redes e parcerias, e criar 
as bases de uma equipe transformadora capaz de assumir 
os desafios que nos foram propostos, participando da 
construção de uma visão comum de impacto para a região 
e promovendo a confiança através do diálogo.

A partir da liderança e capacidade de nossos parceiros, 
acompanhados por uma equipe comprometida em agregar 
valor à suas iniciativas, conseguimos contribuir para 
mudanças importantes.

Os resultados desses cinco anos traduzem em ações 
concretas a visão de ter decidido focar nos processos 
colaborativos na região. As evidências de campo, como a 
recuperação da dignidade dos recicladores, os empreend-
edores como criadores de mercados inclusivos, as lógicas 
empresariais que unem investimento social a investimento 
econômico, milhares de adultos e crianças de setores 
vulneráveis com acesso à água potável, movimentos 
ambientalistas impulsionando a criação de parques 
nacionais protegidos, tornam a América Latina uma usina 
de transformação. Porém, ainda falta muito.

Os resultados alcançadas demonstram que é possível 
ir mais longe. Vemos uma América Latina que, apesar 
dos esforços de inclusão social, continua desigual, pois 
crescemos economicamente, mas com desenvolvimento 
social limitado, e a maioria dos PIBs refletem crescimento, 
porém em muitos casos nosso patrimônio natural é sacri-
ficado. Certamente mais latino-americanos ingressaram 
na classe media, mas frequentemente isso ocorreu devido 
a um aumento do consumo e do endividamento ao invés de 
mais capacidade de poupança ou consolidação ascendente 
da mobilidade social. Vemos que ainda existe a tentação de 
desenvolver programas e projetos de infraestrutura sem 
ouvir as comunidades que habitam as zonas impactadas 
e sem visões de sustentabilidade. Tudo isso demonstra 
que o desafio é enorme, e por isso é necessário, durante 

Mensagem do Diretor Executivo

O encerramento de um ciclo é uma grande oportunidade para rever lições aprendidas, real-
izações e fracassos, mas no marco de um processo contínuo de transformação social, longe 
de se tornar meta e celebração, significa um novo ponto de partida e estímulos renovados 
para seguir em frente.

“A partir da liderança e 
capacidade de nossos parceiros, 
acompanhados por uma equipe 
comprometida em agregar 
valor à suas iniciativas, 
conseguimos contribuir para 
mudanças importantes.
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os próximos cinco anos, consolidar a Avina como espaço 
de referência do investimento social que não se limita a 
financiar programas, mas é também um espaço para criar 
oportunidades reais de transformação social.

Durante vários meses de 2012, por meio de processos 
participativos e com a contribuição da equipe e do Con-
selho Diretor, trabalhamos em um novo plano estratégico 
que orientará nossas atividades no período de 2013-2017.

Um fator central consiste em entender o contexto latino-
americano e global e a interação entre os dois. Para citar 
somente um exemplo, vemos com muita preocupação o 
crescente impacto dos mercados asiáticos que demandam 
uma grande quantidade de nossos recursos naturais. Essa 
demanda é tão forte que não há agenda de desenvolvi-
mento sustentável nos países que seja capaz de ordenar 
o processo.  Esta tendência cria inumeráveis casos de 
conflitos socioambientais. O desafio então é definir 
como devemos avançar em direção a uma economia que 
agregue valor e que seja capaz de garantir crescimento 
sustentável, inclusivo e justo, impedindo que a equação 
do crescimento se reduza à destruição e exportação do 
patrimônio.

No processo de planejamento estratégico, decidimos 
também refinar a missão e fizemos ajustes em nossa 
forma de operar para essa etapa, que chamamos de 
Aprofundamento do Impacto. Pretendemos continuar 
incidindo e inovando para contribuir para os dois grandes 
desafios que se apresentam à região: superar a desigual-
dade gerando bens públicos para a inclusão e a justiça, e 
desafiar o predomínio do crescimento e da acumulação 
perversa com exemplos bem sucedidos de uma nova 
economia que produza prosperidade de forma sustentável.

Vejamos o exemplo da economia. Se não faz muito tempo 
falávamos das décadas perdidas, trabalhemos para 
que as gerações atuais e futuras possam se referir aos 
quinquênios ganhados. Acreditamos que os negócios e a 
inovação tecnológica podem contribuir para a solução de 
problemas socioambientais e beneficiar a população que 
ocupa a base da pirâmide econômica. Por isso, vamos 
construir parcerias com inovadores onde nossa fundação 
terá um papel de “tradutor” entre o mundo corporativo 
e tecnológico e as comunidades na base da pirâmide, 
visando ao benefício mútuo.

Nossa razão de ser continuará sendo as parcerias para 
o desenvolvimento sustentável que estabelecemos com 
referentes e líderes sociais, governamentais e empre-
sariais, com organizações, redes, alianças, empresas e 
movimentos sociais através dos quais agregamos nosso 

valor. Ao mesmo tempo, assumimos um compromisso com 
outras fundações, entidades de cooperação internacional 
e filántropos individuais para coinvestir e alinhar nosso 
apoio para maximizar a transformação nas oportunidades 
de impacto que acompanhamos.

O ano de 2012 foi um ano de mudanças importantes que 
colocaram à prova a capacidade adaptativa da instituição, 
mediante o entendimento das mudanças ocorridas no 
entorno e uma visão de renovar sua proposta de agregação 
de valor na sociedade latino-americana. Reforçamos a 
base que nos permitirá começar a implementar nosso 
plano de cinco anos em 2013. Com a colaboração de 
nossos parceiros e nossa equipe, não tenho dúvida de que 
alcançaremos nossos objetivos comuns em benefício da 
América Latina.

Gostaria de concluir reconhecendo e agradecendo à equipe 
da instituição, já que todo o avanço de 2012 só foi possível 
graças ao seu compromisso e entrega.
 
Em nome de toda a equipe, quero felicitar Sean 
McKaughan, que assumiu a presidência do Conselho 
Diretor em janeiro. Temos o privilégio de contar com sua 
experiência, compromisso e visão para juntos continu-
armos aumentando a capacidade e relevância de nossa 
organização.
 
Agradeço também a nossos sócios e parceiros, com 
os quais compartilhamos valores e uma visão que nos 
mobiliza: um futuro sustentável para a América Latina. 
Tenho certeza de que, ao ler este relatório, vocês verão 
exemplos de que juntos podemos chegar lá.

Por fim, gostaria de dizer a vocês que, depois de 12 anos 
de trabalho em nossa instituição, ao assumir esse novo 
desafio como diretor executivo, sinto alegria em meu 
coração e percebo o desafio com humildade e com paixão, 
para continuar contribuindo para a construção de um 
futuro diferente e promissor para nossa América Latina.  
A Avina é desafio e compromisso, dia a dia com a vida 
e com o futuro deste continente. Só podemos assumir 
um desafio desses quando temos certeza de que existe 
um grande compromisso com o futuro de nossa região, 
uma contribuição importante a ser dada e uma equipe de 
companheiras e companheiros que estão dispostos a se 
entregar à causa comum.
 
Gabriel Baracatt 
Diretor Executivo 

P A N O R A M A  2 0 1 2

Mensagem do Diretor Executivo (continuação)
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Quem somos 
A Avina é uma fundação latino-americana que identifica 
oportunidades de ação para uma mudança sistemática 
em direção ao desenvolvimento sustentável, vinculando e 
fortalecendo pessoas e instituições em agendas de ação 
compartilhadas. A organização gera e apoia processos 
colaborativos que melhoram a qualidade dos vínculos 
entre empreendedores, empresas, organizações da socie-
dade civil, setor acadêmico e instituições governamentais 
para contribuirem juntos para o bem comum.  A Avina 
gera condições favoráveis para que as ações produzam 
incidência nos espaços de poder para conseguir realizar 
mudanças importantes na sociedade que conduzam a uma 
América Latina sustentável.  

Objetivos  2013-2017
O principal objetivo da Avina nos próximos cinco anos é 
contribuir para mudanças concretas e relevantes para um 
desenvolvimento mais sustentável na América Latina.

Acreditamos que dois tipos de mudanças serão funda-
mentais para os desafios mais importantes da região: a 
valorização do público (o que é de benefício comum) e a 
transição em direção a uma nova economia que preserve a 
natureza e que contribua para o progresso social. Em cinco 
anos, esperamos poder demonstrar nossa contribuição 
para o impacto nessas linhas, agregando valor à ação de 
nossos parceiros.

Para alcançar este objetivo de impacto, a Avina investirá 
em quatro ativos institucionais:

  Capital social: a capacidade de articular-se com uma 
massa crítica de parceiros e diversos atores com 
potencial de incidir nas políticas públicas e influenciar a 
sociedade.

  Excelência operacional: a capacidade de análise, as 
plataformas de coordenação e as habilidades gerenciais 
que respaldem a equipe para criar condições que 
favoreçam a mudança.

  Valor intelectual: a capacidade de transformar as lições 
aprendidas pela Avina em método de criação de valor 
que fortaleça suas ações e oriente a formação de sua 
equipe.

  Comunicação: a capacidade de formular relatos e 
mensagens que se difundam dentro e fora da região 
para agregar valor concreto às ações de transformação 
na América Latina.

 
Esses desafios refletem o compromisso da Avina de 
sempre aprender, adaptar-se e desenvolver novas capaci-
dades institucionais para aumentar sua contribuição às 
oportunidades de impacto que decide priorizar com seus 
parceiros.

Princípios
A Avina se baseia em quarto princípios éticos, que formam 
os alicerces e a filosofia de trabalho e ação da organização: 

  A plena realização do ser humano em um contexto de 
harmonia individual, social e ambiental como centro 
primordial do desenvolvimento sustentável.

  A dignidade humana expressa no exercício da democracia, 
na igualdade de oportunidades, na liberdade com respon-
sabilidade, na honestidade e na solidariedade.

  A modéstia deve guiar nossas ações, celebrando as 
contribuições de outros no processo de construção coletiva 
de um mundo melhor para todos e cada um de nós.

  A inovação contínua que favoreça a eficácia, a eficiência e a 
produtividade de nossas ações.

Origem  

A Avina foi fundada em 1994 pelo empresário suíço 
Stephan Schmidheiny que inspirou  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 parcerias entre a empresa privada bem-sucedida e 
responsável e as organizações filantrópicas que fomentam 
a liderança e a inovação.

S O B R E  A V I N A

Quem somos
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Como nos organizamos 

O modelo operacional busca assegurar agilidade na tomada de decisões, eficácia na gestão, coerência estratégica, leitura 
política acertada e coordenação eficiente das ações para agregar valor às iniciativas priorizadas pela instituição em 21 países 
latino-americanos. Nossa base operacional possui três pilares: a presença distribuída, as equipes autônomas e a direção 
alinhada.

Presença distribuída. Para a Avina é fundamental estar presente nos 15 países onde opera por meio de uma equipe local 
que conhece bem cada um deles  com suas características e complexidades. A Avina trabalha sempre através de parcerias, 
então temos que estar próximos aos atores e organizações na linha de frente dos desafios de desenvolvimento em cada país. 
Para maximizar a distribuição de nossos 100 colaboradores na região, trabalhamos de forma virtual, sobre uma base de 14 
entidades, diversos escritórios e pequenas salas de trabalho. A coordenação entre equipes, culturas, idiomas, entidades, 
moedas e países é administrada com eficiência graças a sistemas tecnológicos eficientes e protocolos gerenciais claros e 
consistentes.

Equipes autônomas. A Avina é uma organização internacional que tem estratégias regionais que são implementadas 
de forma coordenada em vários países. Esta coordenação demanda colaboradores que sejam ao mesmo tempo locais e 
membros de equipes internacionais. Para maximizar a eficiência e flexibilidade dessas equipes, elas trabalham de forma 
autônoma dentro de um marco comum de políticas e práticas. A maioria dos colaboradores da Avina faz parte de mais de 
uma equipe e há um rodízio periódico de responsabilidades para responder a demandas externas que mudam constante-
mente e às necessidades de crescimento profissional.

Direção alinhada. O alinhamento entre equipes, áreas e estratégias na região também exige uma direção institucional ágil 
e colegiada. O Diretor Executivo da Avina lidera uma equipe executiva de seis diretores que garantem a integridade das 
operações da Avina em toda América Latina.

Conselho Diretor

Diretor Executivo

Comitê de Estratégias
Institucionais

Comitê de Compensações

Comitê de Governabilidade e Nomeações

Comitê de Auditoria e Riscos

Direção de Administração e Finanças

Direção de Comunicação Estratégica

Direção de Desenvolvimento Humano

Auditor interno

Administração e Finanças

Jurídico

Tecnologías de la Informação e
Telecomunicações

Comunicação

Gestão de Capital
Intelectual Institucional

Análise de Contexto

Gestão de Capital Social

Oportunidade de Impacto

Ferramentas de Impacto

Gestão de Resultados

Riscos

Desenvolvimento Humano

Base de Talentos

Negócios de Impacto

Nova Economía

Direção de Innovação Social

Direção de Negócios de Impacto

As informação aqui apresentada foram atualizadas na data de publicação.
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Onde trabalhamos

Nossa presença na América Latina  
A Avina atua em 21 países da região. Em 15 desses países estamos presentes fisicamente por meio de uma plataforma 
que inclui uma sede regional no Panamá e sete sedes nacionais, além de escritórios e presenças virtuais que nos dão 
grande capilaridade. Em outros seis países, trabalhamos através de vínculos com nossos parceiros e redes.

Para expandir e potencializar as ações de nossos parceiros latino-americanos articulamos parcerias com organizações do 
resto do mundo. Para atingir este objetivo, parte de nossa equipe de Gestão do Capital Social está presente nos Estados 
Unidos e na Europa. Trabalhamos também a partir dos Estados Unidos através da parceria com a Avina Americas.  

ARGENTINA

BOLÍVIA

COLÔMBIA

VENEZUELA

PERU

BRASIL

GUAYANA FRANCESA
SURINAME

PANAMÁ

COSTA RICA

NICARÁGUA

MÉXICO

CUBA

HAITI

REPÚBLICA 
DOMINICANA

PORTO 
RICO

HONDURAS

BELIZE

GUATEMALA

EL SALVADOR

GUIANA

CHILE

EQUADOR

PARAGUAI

URUGUAI

Mar do Caribe

Oceano 
Atlântico 

Norte

Oceano 
Atlântico Sul

Oceano 
Pacífico Sul

Referências
SEDE REGIONAL

SEDE NACIONAL

ESCRITÓRIO

PRESENÇA VIRTUAL

VÍNCULO A TRAVÉS DE 
PARCEIROS E REDES
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Acesso a Água

O acesso a água: A promessa da gestão comunitária

A Avina encontrou uma grande energia social nas iniciativas 
cidadãs e identificou o enorme potencial de contribuição que 
elas têm para solucionar problemas de acesso aos serviços 
de água e saneamento que ainda afeta mais de 40 milhões 
de pessoas na América Latina.  Esses valiosos esforços 
comunitários que, além de solucionar o problema de acesso 
a água, fortalecem a democracia participativa, recebiam 
pouca atenção de governantes e voluntários e não eram do 
conhecimento do cidadão médio. 

O trabalho da Avina no Acesso a Água

A Avina, juntamente com um número significativo e cada vez 
maior de parceiros, trabalha para promover a visibilidade, 
reconhecimento, fortalecimento e articulação dos esforços 
comunitários pelo acesso à água potável. Organizações 

sociais, empresas e governos uniram-se à causa, assim como 
centenas de parceiros locais e milhares de organizações 
comunitárias distribuídas na região, inclusive a recém-
formalizada Confederação Latino-Americana de Organizações 
Comunitárias de Serviços de Água e Saneamento (CLOCSAS). 

Para atingir o pleno potencial que essas comunidades 
organizadas possuem, é necessário um esforço de paticipação 
e conscientização de todos os setores da sociedade. A Avina 
busca fortalecer a democracia na região através de um 
processo participativo como forma de monitorar o desenvolvi-
mento sustentável das sociedades latino-americanas. Por 
isso, a Avina procura sensibilizar os tomadores de decisão 
sobre o papel importante que eles possuem na gestão 
comunitária da água para o desenvolvimento dos países. Com 
atores conscientes, é possível viabilizar ações concretas.  

Estes são alguns dos resultados obtidos na Oportunidade de 
Impacto Acesso a Água em 2012:  

Parcerias por mais água na Argentina, Chile e Peru  

A Avina busca fazer confluir os interesses das empresas 
que procuram compensar a pegada hídrica gerada por suas 
atividades produtivas e as necessidades das comunidades 
organizadas que gerenciam democraticamente serviços de água 
e os objetivos das organizações que lutam para proteger as 
fontes de água de importantes populações afetadas.

Em 2012, a Avina e a divisão South Latin de Coca-Cola, com o 
apoio financeiro da The Coca-Cola Foundation, firmaram uma 
parceria para trabalharem juntas na Argentina, Chile e Peru na 
“Iniciativa + ÁGUA”, um programa que visa promover o acesso à 
água potável através de organizações comunitárias que prestam 

O P O R T U N I D A D E S  D E  I M P A C T O

O acesso a água potável e ao saneamento é um direito humano do qual dependem a saúde 
e a qualidade de vida humana, os ecossistemas, a economia e o desenvolvimento susten-
tável. Atualmente, aproximadamente 70 milhões de latino-americanos satisfazem sua sede 
e vivem diariamente com dignidade graças ao esforço cotidiano de mais de 80 mil iniciativas 
comunitárias de gestão da água distribuídas por toda a América Latina que trabalham para 
que esse direito seja garantido. 

Em julho de 2010, a Organização das Nações Unidas reconhe-
ceu o acesso a água potável e ao saneamento como um direito 
humano essencial.
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esses serviços, além de proteger e conservar as fontes de água 
ameaçadas com uma perspectiva ecossistêmica para oferecer 
importantes serviços hídricos ambientais. 
  
Em relação ao acesso a água potável, a “Iniciativa + ÁGUA” 
contribuiu para que 11.252 pessoas de comunidades marginal-
izadas nesses três países conseguissem melhorar a qualidade 
do serviço de água que recebem, graças ao excelente trabalho 
em campo de organizações parceiras. Além disso, quase dois 
milhões de pessoas começam a ser beneficiadas com a melho-
ria gradual de suas fontes de água mediante o desenvolvimento 
de estratégias de conservação que aumentaram as condições 
para a recarga hídrica e os benefícios ambientais integrais de 
ecossistemas nativos.

No caso de Córdoba (Argentina), a conservação de suas fontes 
de água é crítica em certas áreas. Por isso, foi realizado 
um trabalho juntamente com a Aula Abierta de Montaña e 
parceiros locais para a conservação de 14.500 hectares da 
reserva militar Estancia La Calera, onde foi implementado um 
sistema de prevenção de incêndios mais eficaz e coordenado 
por autoridades militares e o corpo de bombeiros.  Também 
em Córdoba foram plantados 26 hectares de floresta nativa 
e sistemas agroflorestais, e cinco hectares de zonas úmidas 
foram otimizados no manejo da água e da vegetação. 

A combinação de resultados dessas duas frentes da iniciativa 
contribui efetivamente para a agenda de mudanças climáticas.

Fortalecimento de organizações comunitárias  
na Colômbia

Na Colômbia, existem mais de 11.800 organizações comuni-
tárias de serviços de água e saneamento (OCSAS), que forne-
cem água para aproximadamente 10 milhões de pessoas. Em 
2012, o governo colombiano recebeu um empréstimo de 60 
milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) para aumentar a prestação de serviços de água e 
saneamento exclusivamente em comunidades rurais. A Avina, 
em parceria com a UNICEF, contribuiu para que o governo da 
Colômbia estruturasse uma visão de impacto nesse projeto, 
que tem como um de seus eixos principais o desenvolvimento 
comunitário e a formação de capacidades para gestores 
comunitários. 

Além disso, a Avina participou das oficinas regionais com 
atores comunitários e institucionais no processo de con-
strução de uma política pública nacional de água e sanea-
mento para zonas rurais, que busca gerar ações integrais 
com a comunidade e os municípios para o desenvolvimento 
de infraestrutura e assegurar a sustentabilidade na prestação 
dos serviços de aqueduto e rede de esgoto e saneamento.  

Esta realização foi também consequência do incentivo gerado 
pela participação das organizações comunitárias nos En-
contros Latino-Americanos de Gestão Comunitária da Água, 
apoiados pela Avina e seus parceiros, e que estão atingindo 
seu objetivo de sensibilizar atores importantes. Esses 

encontros geram mudanças importantes na maneira como os 
gestores comunitários percebem a si próprios, aumentando 
a auto-estima e valorização de seu trabalho silencioso e 
às vezes invisível.  Ao reconhecer a dimensão regional de 
seu setor em termos de tamanho, diversidade, potencial e 
problemáticas comuns, os membros dessas organizações 
comunitárias retornam a seus países para somar forças, 
promovendo processos associativos entre pares, assim como 
parcerias com empresários, governos e o setor acadêmico.  

Como resultado patente desse fortalecimento, no marco 
do terceiro encontro celebrado em Cuenca, no Equador, em 
2012, a recém-formada Confederação Latino-Americana de 
Organizações de Água e Saneamento (CLOCSAS) realizou sua 
Assembléia Fundacional e elegeu democraticamente sua 
primeira diretoria.

O resultado essencial de todos esses esforços da Avina para 
promover a visibilidade, o fortalecimento e a articulação das 
iniciativas comunitárias de acesso a água e saneamento no 
continente foi que, em 2012, ela contribuiu, juntamente com 
seus parceiros, para que 392.574 pessoas passassem a ter 
acesso a água potável ou saneamento em seus lares e outras 
275.756 melhorassem a qualidade do serviço que recebem.  
Até agora, a Avina e seus parceiros contribuíram para que 
2.258.412 pessoas aumentassem ou melhorassem seu acesso 
a água ou saneamento.

Acesso a Água (continuação)

Nossos principais parceiros e coinvestidores 
para essa oportunidade em 2012 são: 

  CARE International: com a qual trabalhamos na 
elaboração e difusão dos 10 Módulos que compõem o 
Programa Unificado de Fortalecimento de Capacidades 
para organizações comunitárias de serviços de água e 
saneamento em todo o continente.  

  Xylem Inc.:  empresa multinacional que coinveste com  
a Avina para que o sócio local do nordeste brasileiro, a 
Articulação no Semi-Árido (ASA), possa levar água  
potável às escolas onde estudam mais de 2500 crianças. 

  Confederação Latino-Americana de Organizações de 
Serviços de Água e Saneamento (CLOCSAS): com a 
qual buscamos promover a associatividade das OCSAS e 
promover o fortalecimento de capacidades dos gestores 
comunitários, melhorar os mecanismos financeiros e 
reconhecer a contribuição desse setor para o desenvolvi-
mento dos países latino-americanos.  

  Stockholm International Water Institute (SIWI): com o 
qual a Avina soma esforços para fortalecer a gestão 
comunitária da água na América Latina em áreas 
como incidência, associatividade e fortalecimento de 
capacidades. 
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Cidades Sustentáveis

De iniciativas cidadãs ao desenvolvimento sustentável

A pesar do crescimento econômico que a América Latina 
vivenciou na última década, a melhoria na qualidade de vida 
de milhões de cidadãos foi restringida por uma distribuição 
desigual dos benefícios desse crescimento. Atualmente, 
a desigualdade é o principal obstáculo para gerar cidades 
sustentáveis.

De acordo com a UN Hábitat, a América Latina é a região em 
desenvolvimento mais urbanizada do mundo: 80% dos latino-
americanos vivem em cidades. As cidades e seus arredores 
tornaram-se um espaço onde há grande riqueza de recursos 
naturais e também onde esses recursos são altamente 
consumidos. A capacidade que surge em diferentes lugares 
da América Latina de gerar iniciativas culturais, econômicas 
e políticas que reformulem a relação dos cidadãos com o 
espaço onde vivem pode oferecer as soluções necessárias 
para o desafio da sustentabilidade no mundo, tornando a 
criação de cidades sustentáveis mediante democracias fortes 
e cidadãos ativos em um elemento chave para a tomada de 
decisões públicas em prol do bem comum.  

O trabalho da Avina na Iniciativa Cidades Sustentáveis

Aestratégia da Avina para a construção de cidades susten-
táveis foi estruturada a partir do reconhecimento, apoio e 
articulação de dezenas de iniciativas cidadãs que, nas mais 
diversas cidades latino-americanas, desde Guadalajara no 
México, até San Martín de los Andes na Patagônia argentina, 
reúnem cidadãos ativos e suas organizações para monitorar e 
incidir sobre normas, políticas públicas e programas de gov-
erno que determinam a qualidade de vida de seus habitantes, 
ao mesmo tempo que constroem novas formas de exercer 
a democracia. Atualmente, existem mais de setenta dessas 
iniciativas que se articulam graças ao apoio ativo da Avina à 
Rede Latino-Americana de Cidades Justas, Democráticas e 
Sustentáveis (RLCJDS).

Os desafios mais importantes em 2012 de nossa oportunidade 
de impacto Cidades Sustentáveis estão relacionados ao 
posicionamento e capacidade de influência das iniciativas e 
movimentos locais em agendas de interesse público local e 
nacional, e com grande potencial para ultrapassar fronteiras. 
Por exemplo, em novembro de 2012 foi realizada em Bogotá 
uma das cúpulas cidadãs mais interessantes sobre mudanças 
climáticas e cidades. Prefeitos de toda a região renovaram 
seu compromisso com a elaboração de ações diretas para a 
redução dos efeitos negativos das mudanças climáticas sobre 
os habitantes das cidades e mais de dez prefeitos firmaram 
pela primeira vez seu compromisso.

O P O R T U N I D A D E S  D E  I M P A C T O

Não haverá desenvolvimento sustentável sem cidades sustentáveis. A maioria da população 
latino-americana atualmente vive em espaços urbanizados, de modo que sua qualidade de 
vida depende altamente da qualidade desses territórios e de sua arquitetura física e institucional.

Rio de Janeiro, Brasil. De acordo com a UN Hábitat, a América 
Latina é a região em desenvolvimento mais urbanizada do mundo. 
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No ano passado, vimos a multiplicação dos Planos de Metas 
em dezenas de cidades latino-americanas. Agora, muitas 
cidades obrigam seus prefeitos a prestar contas sobre seu 
desempenho segundo um plano de metas. Mas… o que 
aconteceria se o próprio plano de governo do prefeito fosse 
definido antes de sua eleição juntamente com os cidadãos que 
o elegerem?  Este ano destacamos a implementação do voto 
pragmático, outra inovação democrática nascida na Colômbia 
que teve a adesão de centenas de candidatos a prefeito no 
Brasil e no Chile, e ofereceu, além de uma maneira diferente 
de fazer política, uma ferramenta de gestão baseada em 
indicadores para o planejamento e tomada de decisões no 
âmbito municipal.

Estes são alguns dos resultados do trabalho da Avina na 
Oportunidade de Impacto Cidades Sustentáveis obtidos  
em 2012: 

Programa Cidades Sustentáveis no Brasil

O Programa Cidades Sustentáveis, uma plataforma social 
de alta relevância para o monitoramento social, participação 
cidadã e prestação de contas de governos municipais, obteve 
a maior adesão verificada na história das eleições municipais 
no Brasil a uma plataforma de voto pragmático.  Sob a 
coordenação da Rede Nossa São Paulo, a Rede Brasileira 
por Cidades Justas e Sustentáveis, o Instituto Ethos e com o 
apoio da Avina, 555 candidatos a prefeito de todos os partidos 
políticos de 330 cidades aderiram formalmente a essa 
plataforma. Destes, 205 foram eleitos para governar cerca de 
60 milhões de pessoas (aproximadamente 30% da população 
brasileira). A ferramenta do voto pragmático é composta por 
100 indicadores em 12 eixos para o diagnóstico da sustent-
abilidade em áreas urbanas, mostrando metas e sugestões 
baseadas em boas práticas.

Além disso, duas redes de parceiros, Jogos Limpos e Atletas 
pela Cidadania, somaram esforços com a Rede Brasileira por 
Cidades Justas e Sustentáveis, e desenvolveram uma agenda 
de voto pragmático voltada para o legado esportivo, transpar-
ência e integridade dos investimentos que foram realizados 
nas cidades que serão sede da Copa do Mundo de 2014. Após 
intensas articulações que mobilizaram diferentes segmentos 
da sociedade, os prefeitos de Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, 
Manaus, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Recife, Natal e Fortaleza assumiram o compromisso público 
de adotar indicadores formulados por esses grupos e de 
estabelecer metas sociais e ambientais para seus governos. 
Em três dessas cidades (Belo Horizonte, São Paulo e Rio de 
Janeiro), esses compromissos serão obrigatórios, uma vez 
que a Lei Orgânica determina a apresentação de um plano 
de metas de governo pela sustentabilidade no início de cada 
gestão, coerente com a campanha eleitoral.  

Campanha “Vota programa, no botes tu voto” (não 
jogue seu voto fora) no Chile

Com apoio técnico e financeiro da Avina, no marco das últimas 
eleições para  prefeitos e vereadores, a Rede de Territórios 
Cidadãos realizou a campanha “Vota programa, no botes 
tu voto”, que propõe aos candidatos a elaboração de um 
programa de governo feito participativamente e apresentado 
publicamente aos cidadãos com o compromisso de cumpri-lo 
durante seu mandato no caso de serem eleitos.  Essa 
campanha fez parte do propósito vigente da Rede de Ter-
ritórios Cidadãos de contar com uma lei de voto pragmático e 
referendo revogatório no Chile.

Nos dois meses de duração da campanha, 59% dos candidatos 
apresentaram um programa de governo para os quatro anos 
de gestão municipal (na edição anterior foram apenas 18%) 
em 31 das maiores comunidades do país, onde se concentra a 
maior parte da população. Destes, 26 candidatos a prefeito e 
21 candidatos a vereador de todo o espectro político aderiram 
à campanha “Vota programa, no botes tu voto”.
 
O fato de que doze candidatos e candidatas tenham elaborado 
seus respectivos programas através de um processo partici-
pativo de consulta cidadã é muito significativo. Além disso, 
15 candidatos inscreveram seus programas em cartórios, de 
modo que qualquer cidadão possa fiscalizar o cumprimento 
do referido programa. “Vota Programa” e sua difusão na 
imprensa e redes sociais gerou uma dinâmica diferente 
nas campanhas municipais e estabelece um precedente 
importante para as próximas eleições presidenciais de 2013, 
para as quais se espera que os cidadãos adquiram um papel 
mais ativo e propositivo.

Cidades Sustentáveis (continuação)

Senadora da República, Soledad Alvear; diretora executiva da 
Cooperativa Territorio Sur, Patricia Beltrán; representante da 
Fundación Avina, Iván Salazar; representante da Chiloé Cómo 
Vamos, Francisco Urrutia, durante a apresentação do “Vota 
Programa, no botes tu voto”.
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Cidades Sustentáveis (continuação)

Cidades Sustentáveis no México

A Rede Mexicana de Cidades Justas, Democráticas e 
Sustentáveis surge no fim de 2010 com o movimento “Jalisco 
Cómo Vamos”, uma iniciativa cidadã pela democratização e 
participação que visa à transparência das ações governamen-
tais na cidade de Guadalajara, no México, que consolidou um 
observatório cidadão para atingir seus objetivos.

Desde então, foram registrados avanços importantes que, em 
apenas dois anos, já mostram a força do trabalho em equipe 
da Rede Mexicana, através de um sistema de indicadores e 
várias pesquisas de percepção cidadã.  Essas referências 
foram adotadas por outras cidades mexicanas como México 
D.F., Monterrey, Ciudad Juárez e León, cidades que também 
se uniram à Rede e, através de sua experiência, agregam 
conhecimento, estratégia e organização para fortalecer a 
participação cidadã no país visando à incidência em políticas 
públicas nos assuntos mais críticos nas cidades: água, 
espaços públicos, mobilidade e meio ambiente. 

Os Arcos em Guadalajara, México. “Jalisco Cómo Vamos” é uma 
iniciativa cidadã pela democratização e participação para a 
transparência das ações governamentais.

Nossos principais parceiros e coinvestidores 
em 2012 para essa oportunidade são:

  Avina Americas: que contribuem para o fortalecimento 
do movimento de Cidades Sustentáveis na América La-
tina, especialmente no impacto de participação cidadã 
nos círculos de decisão política das cidades.

  UN Habitat: há uma relação de colaboração com essa 
agência do sistema das Nações Unidas para estudar a 
desigualdade nas cidades. A Rede Latino-Americana 
por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis ela-
borou pesquisas de percepção em dez cidades latino-
americanas cujos resultados aparecerão no estudo da 
UN Hábitat.

  Banco de Desenvolvimento de América Latina (CAF): 
com quem é promovido o diálogo interinstitucional no 
nível regional e a colaboração nos níveis nacionais para 
estabelecer um trabalho colaborativo com parceiros 
da Avina, a realização de fóruns, seminários e projetos 
específicos em vários países da região.

  New Cities Foundation (NCF): foi estabelecida uma 
relação de colaboração para o evento anual New Cities 
Summit que a NCF organiza desde 2012. A Avina e 
os parceiros de Cidades Sustentáveis, como a Rede 
Latino-Americana por Cidades Justas, Democráticas 
e Sustentáveis contribuíram no debate sobre cidades 
latino-americanas

  IBM: há uma relação de colaboração que permitiu o 
acesso de redes nacionais de Cidades Sustentáveis à 
plataforma colaborativa Smart Cloud for Social Busi-
ness desta empresa global e de contribuição para o 
fortalecimento de movimentos locais.

  OAK Foundation e a Iniciativa Clima América Latina 
(ICAL), a Fundação Hewlett e o Children Investment 
Fund do Reino Unido: há uma relação de colaboração 
que permitiu conhecer o trabalho da Rede Latino-
Americana por Cidades Justas, Democráticas e Sus-
tentáveis e elaborar juntos uma proposta de coinves-
timento para o desenvolvimento do Programa Cidades 
Sustentáveis. 
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Energia

Matrizes energéticas sustentáveis 

H á vinte anos, quando se cunhou a expressão desenvolvimento 
sustentável na conferência ECO 92 no Rio de Janeiro e, além 
disso, foi feito o alerta sobre as mudanças climáticas no planeta, 
o setor energético foi apontado como um dos principais vilões 
causadores da crise das mudanças climáticas. É interessante 
avaliar como o esgotamento dos recursos do planeta também 
representa o esgotamento das fontes de energia que a socie-
dade está habituada a utilizar. É assim que o setor se mobilizou 
para desenvolver novas tecnologias para a geração e distribuição 
de energia. A tecnologia necessária para gerar energia a partir 
de recursos como o sol, vento, mar, geotermia, resíduos, plantas 
e rios, entre outros, foi comprovada e está disponível para a 
sociedade.

Entretanto, essas novas tecnologias ainda não conseguiram 
cumprir um ciclo de expansão no nível global devido a uma 
complexa rede de desafios como a influência de pequenos 
grupos de atores de alta representatividade que se beneficiam 

das fontes hegemônicas atuais, os processos de tomada de 
decisão sem planejamento estratégico ou visão de longo prazo 
por parte dos mercados e dos governos, e a dependência do 
modelo centralizado dos sistemas de geração energética. 
 

O trabalho da Avina em Energia 

AAmérica Latina é a região do mundo com mais recursos para 
a geração de energia sustentável, mas os obstáculos globais 
anteriormente mencionados ainda se refletem claramente 
nas políticas energéticas dos países da região, que estão 
apenas começando a dar os primeiros passos em direção a 
uma matriz mais sustentável.
 
Vários países na América Latina estão sendo pró-ativos na 
definição de novas políticas que consolidem uma matriz 
energética sustentável. Neste contexto, e dentro dos preceitos 
originados da celebração de 2012 como o Ano Mundial para a 
Universalização da Energia Sustentável da ONU, a estratégia 
da Avina para a agenda de Energia, juntamente com seus 
parceiros, busca criar condições para uma nova governança 
energética, que permita aos diferentes atores participarem 
do planejamento e da tomada de decisão no setor, garantindo 
a simetria de poder e permitindo a construção de uma visão 
de longo prazo para uma matriz mais sustentável, segura e 
inclusiva. São três âmbitos de ação:

1.  Transparentar o debate sobre uma visão energética de 
longo prazo gerando as condições necessárias para uma 
política setorial sustentável.

2.  Fortalecer a segurança energética e diversificação da 
matriz a partir da incorporação de energias renováveis e 
eficiência energética.

3.  Incentivar o acesso universal a uma energia limpa e de 
qualidade para os setores que não a possuem.

A geração e o consumo de energia é um dos pilares que sustenta qualquer modelo de desen-
volvimento. Na América Latina, a maioria dos países enfrenta desafios frente a uma demanda 
crescente, déficit de infraestrutura, pouca cultura de planejamento por parte dos governos 
e falta de incentivos para aumentar a eficiência no consumo. Soma-se a isso um aumento de 
conflitos sociais frente aos diversos projetos e uma tendência de crescimento nas emissões 
de CO₂ do setor energético por parte dos países emergentes da região.

A tecnologia necessária para gerar energia a partir de recursos 
como o sol, vento, mar, geotermia, resíduos, plantas e rios, entre 
outros, está disponível para a sociedade. 
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Estes são alguns dos resultados obtidos em 2012 na  
Oportunidade de Impacto Energia:  

Contribuição para a Estratégia Nacional de Energia 
2012- 2030 no Chile 

O presidente chileno Sebastián Piñera, juntamente com 
o então Ministro de Energia, Rodrigo Álvarez Zenteno, 
apresentaram, no dia 28 de fevereiro, a Estratégia Nacional 
de Energia 2012-2030, que contempla sete eixos sobre os 
quais o mercado de energia deverá ser desenvolvido no 
país: eficiência energética, ascensão de energias renováveis 
não convencionais, maior preponderância do recurso 
hídrico, menor dependência externa, mercado de energia 
elétrica mais competitivo e avanço sustentável nas opções de 
interconexão elétrica regional.

A Estratégia Nacional de Energia 2012-2030 é resultado de um 
processo de análise e projeções realizado pelo Ministério de 
Energia do Chile baseado nos trabalhos das comissões cria-
das pelo Poder Executivo e pelo Congresso junto à sociedade 
civil para o planejamento do desenvolvimento elétrico chileno. 
Para isso, juntamente com seus parceiros, a Avina convocou 
e desenvolveu a Plataforma de Cenários Energéticos do Chile, 
que foi consolidada, em 2012, como espaço de referência para 
debater o futuro energético do país, assegurando rigor técnico 
e igualdade de condições para todos os setores, colaborando 
com insumos e contribuindo assim para a definição do Plano 
Nacional de Energia. Essa plataforma gerou uma cultura de 
diálogo entre os principais atores do setor, que se uniram pelo 
interesse comum de que o Chile tenha uma visão de longo 
prazo em matéria energética construída através do diálogo 
entre diversos setores e que contribua para uma política 
energética baseada em princípios de sustentabilidade.
 
Neste mesmo âmbito, a estratégia Energia da Avina também 
apresentou, juntamente com outras instituições, os resultados 
do diálogo de cenários energéticos para 2030 para Argentina. 
Além disso, em termos de energias renováveis, a Avina 
acompanhou a Mesa Solar em suas contribuições para o 
Plano Solar Térmico do Uruguai, um plano de estímulos às 
residências e empresas que visa promover o uso de energia 
limpa renovável nas residências mediante a instalação de 
aquecedores solares de água, o que resultará em descontos 
na conta de energia elétrica, e fortaleceu seus parceiros no 
monitoramento da legislação de energia descentralizada 
no Chile e no Brasil. Por último, apoiou o lançamento da 
Plataforma Latino-Americana de Energias Sustentáveis e 
Igualdade.

Microgeração descentralizada no Brasil 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) do Brasil 
aprovou, em dezembro de 2012, uma nova norma (Resolução 
Normativa Nº 482/2012) que estabelece as condições gerais 
para o acesso às instalações de micro e minigeração distribuí-
das aos sistemas de distribuição de energia elétrica. A norma 
cria também um sistema de compensação de eletricidade.

A normativa permitirá que os consumidores que estejam 
dispostos a produzir energia em suas propriedades possam 
instalar geradores de energia de potência máxima de 100KW 
que utilizem fontes solar, eólica, de biomassa, cogeração 
qualificada e hídrica, e conta com um respaldo legal para 
reclamar sua integração na rede elétrica. A resolução obriga 
as empresas de distribuição elétrica a estarem preparadas 
para receber pedidos de instalações de micro e minigeração 
distribuída.
 
A gestão de aprovação dessa normativa estava pendente de 
regulamentação desde 2004 devido à pressão de diversos 
setores contrários à norma. Em 2012, graças ao interesse do 
governo brasileiro e à pressão e contribuição da sociedade 
civil, foi possível criar, aprovar e implementar a resolução.  A 
Avina apostou no apoio à participação de parceiros da Rede 
Nacional de Organizações da Sociedade Civil para as Energias 
Renováveis (RENOVE) em audiências públicas sobre o assunto 
e em eventos organizados pela referida rede. Essas atividades 
conseguiram organizar e mobilizar diversos atores em ações 
de advocacy nos temas da agenda. 

Nossos principais parceiros e coinvestidores 
em 2012 para essa oportunidade são:  

  OAK Foundation: compromete seus recursos para abor-
dar questões de interesse mundial, sociais e ambientais, 
em particular as que têm um grande impacto na vida dos 
menos favorecidos e coinveste na estratégia de Energia 
liderada pela Avina.

  Rede Nacional de Organizações da Sociedad Civil para 
as Energias Renováveis (RENOVE): lidera a Plataforma 
Latino-Americana de Energias Sustentáveis e Igualdade. 
É formada por 35 organizações da sociedade civil que 
promovem o acesso a energia e o desenvolvimento de 
tecnologias de geração sustentável.

  Plataforma Cenários Energéticos do Chile: aliança de 
instituições que promove o debate transparente sobre 
energia no Chile.

  Fundación Futuro Latinoamericano: primeira parceira 
da Avina na Plataforma de Cenários Energéticos do 
Chile. Dedica-se a fortalecer lideranças e facilitar  
processos para combinar visões e políticas de longo 
prazo sustentáveis na região.

  Plataforma Cenários Energéticos da Argentina: aliança 
de instituições que promove o debate transparente sobre 
energia na Argentina.

  Mesa Solar: formada por diferentes atores dos três 
setores da sociedade interessados no avanço das  
políticas de eficiência energética no Uruguai.

Energia (continuação)

O P O R T U N I D A D E S  D E  I M P A C T O
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Estratégia para o Bioma Amazônico

Conservação de uma fonte de vida

O que acontece quando essa fonte de vida, o Bioma 
Amazônico, começa a ser desmatada para, entre outras 
coisas, expandir a agroempresa, a pecuária e a agricultura, 
para construir estradas e outras obras de infraestrutura, e 
para criar assentamentos rurais? O resultado é a degradação 
do Bioma Amazônico, aumento dos níveis de emissões de CO₂ 
e redução da capacidade de absorção de CO₂, o que favorece o 
efeito estufa e influi sobre as mudanças climáticas e sustent-
abilidade dos ecossistemas. Tudo isso repercute negativa-
mente sobre a qualidade de vida de mais de 33 milhões de 
pessoas que habitam a Amazônia, sobre a imensa diversidade 
de fauna e flora que a região abriga e sobre a saúde do 
planeta inteiro. Será possível evitar que a degradação dessa 
fonte de vida continue acontecendo e reverter alguns dos 
danos causados? Sim. Depende de quê? Da nossa capacidade 
de construir uma visão global da Amazônia como bem comum 
e trabalhar em conjunto pela sua conservação.

O trabalho da Avina na Estratégia para o  
Bioma Amazônico 

A Avina aposta na visão e ação da Pan-Amazônia como um 
todo, além dos limites administrativos ou políticos.  Por isso, 
contribuímos para a articulação e fortalecimento dos atores 
locais e regionais visando mitigar as mudanças climáticas 
e garantir a sustentabilidade do ecossistema e a qualidade 
de vida dos habitantes. Nosso objetivo é localizar, fortalecer 
e vincular iniciativas para construir uma visão da Amazônia 
como bem comum, promovendo agendas compartilhadas e 
multisetoriais, onde a informação e análise rigorosa  
encaminhem a sustentabilidade do Bioma Amazônico.  
Nossa ação tem ênfase em três eixos estratégicos:

1.  Consolidar uma plataforma pan-amazônica que reforce 
a cultura de sustentabilidade da Amazônia e gerencie 
salvaguardas sociais e ambientais contra as tendências 
mais ameaçadoras na referida região.

2.  Instalar capacidade permanente e efetiva de monitora-
mento independente do desmatamento na sociedade civil 
pan-amazônica, visando à incidência perante o governo e o 
setor privado.

3.  Consolidar os modelos bem sucedidos de gestão territorial 
que evitam o desmatamento no Bioma Amazônico e 
promovem o desenvolvimento sustentável.

O Bioma Amazônico ocupa nove países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, 
Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A região possui uma superfície aproximada de 7,8  
milhões de quilômetros quadrados (semelhante ao tamanho dos Estados Unidos). Esse  
valioso bem público é resultado de uma amálgama de ecossistemas com uma grande riqueza 
de recursos naturais que são fonte de oxigênio, água e energia para a manutenção da vida e 
da biodiversidade no planeta.

O desmatamento da Amazônia afeta a região, pois influencia as 
mudanças climáticas e a sustentabilidade dos ecossistemas.
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Estratégia para o Bioma Amazônico (continuação)

Durante 2012, a estratégia para o Bioma Amazônico trabalhou 
intensamente no refinamento efetivo da oportunidade, o 
que envolveu um importante processo de reflexão sobre o 
atual contexto de pressões e ameaças na Amazônia, assim 
como as formas mais eficientes de exercer um contrapeso. A 
redefinição dos eixos estratégicos para a atuação de Plata-
formas Panamazônicas de Salvaguardas Socioambientais, 
Transparência Florestal e Gestão Territorial aponta para a 
possibilidade de alcançar um maior impacto nas ações para 
os próximos anos.

Estes são alguns dos resultados na Oportunidade de Impacto 
Estratégia para o Bioma Amazônico obtidos em 2012:

Governos e sociedade civil unidos para reduzir  
o desmatamento 

Em 2012, a Estratégia para o Bioma Amazônico alcançou 
resultados importantes na redução do desmatamento, 
fruto de uma maior interação de nossos parceiros com o 
setor governamental, gerando incidência na agenda pública 
prioritária.

Uma das principais realizações de 2012 foi que o município 
de Alta Floresta, localizado no estado do Mato Grosso, deixou 
de ser um dos municípios com as maiores taxas de des-
matamento do país e passou a ser um município amazônico 
precursor em termos de compromissos intersetoriais e 
processos produtivos sustentáveis. O Ministério do Ambiente 
do Brasil confirmou que Alta Floresta foi retirada da lista 
dos municípios que causam maior dano florestal na região 
amazônica.

Também em relação à redução do desmatamento, o trabalho 
sinérgico com o governo de Santa Cruz, na Bolívia, foi 
fundamental para a consolidação da política de prevenção 
de queimadas e incêndios. Através de campanhas de 
conscientização e a organização de mesas setoriais que 
geraram mecanismos de controle e fiscalização, foram 
atingidos resultados na redução dos problemas gerados pelas 
queimadas.

Outro resultado importante foi o anúncio do governador do 
estado do Pará sobre a meta do chamado “desmatamento 
zero” para 2020. Esta meta é bastante desafiadora comparada 
à meta do Brasil de reduzir o desmatamento em 80%.
 
O sucesso obtido nesses países é resultado da parceria entre 
a Avina e a Skoll Foundation e a estratégia de gestão territorial 
com parceiros como: Instituto Centro de Vida (ICV), Imazon, 
Fundación Amigos de La Naturaleza (FAN), governo municipal 
de Alta Floresta, governo estadual de Santa Cruz e o governo 
do estado do Pará, entre outros. 

Novas redes para uma maior incidência

A Estratégia para o Bioma Amazônico da Avina apoia as 
atividades de duas importantes redes que atuam na região: 
A Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georref-
erenciada (RAISG), e a Rede Latino-Americana do Ministério 
Público Ambiental.

Por um lado, a RAISG, que gera informação estratégica 
de qualidade para disponibilizar para a sociedade civil, 
visando criar uma sociedade informada para superar visões 
fragmentadas da Amazônia e oferecer um panorama amplo 
de pressões e ameaças para toda a região e que inclui 11 
organizações da Panamazônia, produziu e disponibilizou três 
documentos importantes: o Mapa 2012 de Áreas Protegidas 
e Territórios Indígenas, o atlas “Amazônia Sob Pressão”, que 
traz as principais ameaças existentes na região, e o Mapa de 
Desmatamento de toda a Região Pan-Amazônica, incluída no 
atlas.
 

Granja agropecuária em Alta Floresta que adota boas práticas 
ambientais.

O P O R T U N I D A D E S  D E  I M P A C T O
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Estratégia para o Bioma Amazônico (continuação)

Por outro lado, reconhecendo que as obras de infraestrutura 
são vetores de pressão importantes para a região pan-
azamônica, a Rede Latino-Americana do Ministério Público 
Ambiental criou um grupo de trabalho para estudar a 
questão das centrais hidrelétricas na região da Amazônia. O 
estudo incidiu em decisões judiciais relacionadas ao tema, 
como por exemplo, a realização de uma avaliação ambiental 
integrada nas bacias dos Rios Tapajós e Jamanxim, no 
Brasil, e a necessidade de estudos que considerem os 
impactos sinergéticos para a instalação de pequenas 
centrais hidrelétricas no Pantanal. A outra é uma rede que 
articula fiscais do Ministério Público de vários países com a 
intenção de promover trocas e acordos de interação. 

Proteção dos direitos humanos dos habitantes  
da Amazônia

O ano de 2012 foi também um ano de grandes realizações 
em relação à proteção dos direitos humanos dos habitantes 
da Amazônia. Em dezembro de 2003, o povo indígena Kichwa 
de Sarayaku denunciou o governo do Equador na Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) por uma série 
de atos e omissões ao permitir que desde o fim da década 
de 90 uma empresa petrolífera privada realizasse atividades 
de exploração de jazidas em seu território violando vários 
direitos dos habitantes da região. Em junho de 2012, a CIDH 
proferiu sentença contra o governo do Equador por não 
ter consultado de maneira prévia, livre e informada o povo 
indígena Kichwa de Sarayaku antes de autorizar atividades 
de exploração de petróleo em seu território, violando seus 
direitos à consulta, à propriedade comunal indígena e à 
identidade cultural. Esta realização é uma grande vitória para 
outros povos indígenas da região, visto que a sentença da 
CIDH constitui jurisprudência positiva.

A Avina apoiou os dirigentes do povo Sarayaku em audiências 
nos Estados Unidos e em fóruns regionais na defesa de  
seu caso.  

Nossos principais parceiros e coinvestidores 
em 2012 para essa oportunidade são:  

  Skoll Foundation, com a qual temos uma parceria para a 
mitigação das mudanças climáticas através da preser-
vação do Bioma Amazônico e seus serviços ambientais 
associados.

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

  Fundo Vale, para a construção de estratégia sinergética 
para a Panamazônia

  Articulação Regional Amazônica (ARA), para promover a 
articulação de parceiros amazônicos que debatem alter-
nativas para a conservação da bacia, nos níveis nacionais 
e panamazônico.

  Rede Latino-Americana do Ministério Público Ambien-
tal, para promover a articulação e troca de experiências 
entre fiscais do meio ambiente que enfrentam em seus 
países casos similares de pressões de desenvolvimento 
insustentável sobre a Amazônia.

  Fórum Amazônia Sustentável, para apoiar o fórum mais 
importante de debate intersetorial de modelos de desen-
volvimento para a Amazônia brasileira.

  Rede Amazônica de Informação Socioambiental Geor-
referenciada (RAISG), como um espaço de trocas e artic-
ulação de informações socioambientais georreferencia-
das a serviço de processos que vinculam positivamente 
os direitos coletivos à valorização e sustentabilidade da 
diversidade socioambiental na região Amazônica.

  CAF-Programa GeoSUL, com a qual compartilhamos 
informações importantes para o monitoramento ter-
ritorial e a criação de espaços de troca de informação e 
entretenimento para as redes de atores da região.

  Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), para promover a 
participação de mais de 600 organizações das comuni-
dades da Amazônia brasileira nas políticas de desen-
volvimento sustentável, reconhecendo que a cooperação 
dos povos nativos e tradicionais é essencial para alcan-
çar a sustentabilidade. 

Apresentação do atlas “Amazônia Sob Pressão” em Santa Cruz, 
Bolívia. 

O P O R T U N I D A D E S  D E  I M P A C T O
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Migrações

Existem no mundo 215 milhões de migrantes. Destes, 30 milhões, 13% do total, são latino-
americanos. Embora as migrações sejam uma característica natural da humanidade e 
tenham gerado avanços importantes no desenvolvimento da região, o foco na segurança 
dos países receptores, e a falta de oportunidades nos países de origem geram uma das 
maiores crises humanitárias do continente para os migrantes do México e da América 
Central. Somente com parcerias supranacionais focadas no acesso à justiça, integração 
social, mercados de trabalho mais abertos e desenvolvimento em comunidades de origem 
dos migrantes será possível reverter os efeitos negativos das migrações.

O P O R T U N I D A D E S  D E  I M P A C T O

As leis, instituições e marcos políticos existentes na maioria dos países latino-americanos não refletem a complexidade dos fluxos  
migratórios atuais.
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Migrar em busca de um futuro melhor 

As crises econômicas, a instabilidade política e a frágil 
segurança cidadã influenciam na decisão das pessoas de 
migrar, com a expectativa de que a mudança de país, lugar ou 
região melhorará suas perspectivas econômicas, familiares, 
sociais e de qualidade de vida.

Os migrantes geram mudanças importantes nas economias 
e nas culturas nas nações de origem, trânsito e destino. 
Embora a migração não seja um fenômeno novo, durante os 
últimos quarenta anos as leis, instituições e marcos políticos 
existentes na América Latina não refletiram a complexidade 
dos fluxos migratórios atuais e carecem de soluções 
adequadas para responder a questões críticas como a 
violação de direitos fundamentais sofrida pelos migrantes em 
trânsito e os fatores socioeconômicos que fazem com que os 
migrantes sintam-se forçados a deixar seus países em busca 
de melhores oportunidades.

Enquanto alguns países de destino e de trânsito dos fluxos 
migratórios adotam posturas cada vez mais restritivas 
para a admissão e permanência de estrangeiros em seus 
territórios, outros respondem com uma visão voltada para 
uma transformação social que beneficie a todos. Perante a 
falta de um sistema que permita aos migrantes ter acesso 
a seus direitos humanos e cidadãos, surge o interesse de 
vários governos em atualizar seus marcos regulatórios, e de 
algumas empresas, da sociedade civil e de organizações de 
migrantes em promover medidas que facilitem a mobilidade, 
favoreçam externalidades positivas e protejam os direitos 
humanos de todos os migrantes. 

O trabalho da Avina em Migrações 

AAvina e seus parceiros vinculam o trabalho colaborativo de 
diferentes setores da sociedade nos níveis local e global, e 
voltam seus esforços para um marco regulatório, institucional 
e ético de mobilidade humana digna, formal, democrática, 
solidária e sustentável.

Nossa estratégia de ação conjunta busca melhorar as 
políticas públicas, proteger os direitos humanos dos 
migrantes e gerar alternativas econômicas que favoreçam 
o desenvolvimento sustentável nas comunidades que são 
suscetíveis aos efeitos das migrações.

A Avina desenvolveu uma estratégia de ação conjunta com a 
Ford Foundation e a Open Society Foundations para melhorar 
as políticas públicas, proteger os direitos humanos dos 
migrantes e gerar alternativas econômicas que promovam 
o desenvolvimento sustentável nas comunidades que são 
suscetíveis aos efeitos das migrações.

Durante 2012, concentramos os esforços com nossos 
parceiros na consolidação de redes e parcerias transnacio-
nais, no fortalecimento de capacidades técnicas empresariais 
e no fomento da liderança e participação dos migrantes em 
processos de incidência em políticas públicas no México e na 
América Central.
 
Estes são alguns dos resultados obtidos na Oportunidade de 
Impacto Migrações em 2012:
 
A Avina contribui para o bem estar de mais de um 
milhão de migrantes na Costa Rica

Fundación Avina ha contribuido con la Dirección General de 
Fundación Avina colaborou com a Direção Geral de Migração, 
instituição governamental da Costa Rica, na construção e 
implementação do Plano Nacional de Integração Social dos 
Migrantes, que integra operativamente 11 instituições que 
prestam serviços básicos como saúde, educação, direitos 
trabalhistas e assistência técnica para os migrantes. Com 
o apoio da Avina, foi possível incorporar a perspectiva da 
sociedade civil, da academia e das organizações de migrantes 
à construção do plano.

O Plano Nacional de Integração Social dos Migrantes, 
que determinará as ações públicas prioritárias relativas à 
migração, tem como objetivo principal facilitar o acesso aos 
serviços voltados para o bem estar e integração econômica e 
social de pelo menos 400 mil migrantes (8% dos habitantes 
do pais).
 
As organizações que prestam os serviços para o bem estar 
dos migrantes são: Direção Geral de Migração do governo da 
Costa Rica, Ministério de Educação da Costa Rica, Instituto 
Nacional de Aprendizagem, Caixa Costarriquense de Seguro 
Social, Instituto Nacional de Seguros, Ministério da Saúde, 
Ministério de Segurança Pública, Direção Nacional de 
Adaptação Social, Direção Nacional de Desenvolvimento da 
Comunidad e o Instituto Nacional de Aqueductos e Redes de 
Esgoto. 

O P O R T U N I D A D E S  D E  I M P A C T O

Migrações (continuação)
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Nossos principais parceiros e coinvestidores 
em 2012 para essa oportunidade são:  

  Ford Foundation e a Open Society Foundations, com 
quem foi formalizada, em 2011, a parceria CAMMINA, 
cuja missão é realizar mudanças sustentáveis em 
políticas públicas que promovam os direitos dos 
migrantes e contribuam para a sustentabilidade 
econômica das comunidades de origem.  Como parte de 
sua estratégia, CAMMINA está colaborando com os 
seguintes parceiros, entre muitos outros:

  A Aliança Nacional de Comunidades Latino-Americanas 
e Caribenhas (NALACC), para fortalecer parcerias 
transnacionais com organizações da sociedade civil no 
México, Guatemala, Honduras e El Salvador e construir 
uma agenda comum de incidência em favor dos 
migrantes.

  A Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial 
(Guatemala), a Oficina para Centroamérica y México de 
Consejería en Proyectos (PCS), Enlace Comunicación y 
Capacitación A.C. (México) e Voces Mesoamericanas-
Acción por Pueblos Migrantes (México), para prevenir 
ou reduzir os danos e impactos psicossociais provocados 
pelas violações de direitos humanos sofridas pelos 
migrantes no México e na América Central.

  O Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y 
Desarrollo (INCEDES), NicasMigrante, a Rede de 
Desenvolvimento Sustentável de Honduras e a  
Universidade Pan-Americana de El Salvador para 
fomentar a liderança, o empreendedorismo e a 
incidência de jovens da Guatemala, Honduras, El 
Salvador e Nicarágua em risco de migração.

  Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.: 
para fortalecer as capacidades dos funcionários das 
chancelarias da América Central na proteção consular 
de migrantes.

  Oxfam México: para fortalecer as capacidades empre-
sariais de análise e articulação nacional e internacional 
da população migrante e fomentar sua participação na 
incidência em políticas e marcos legais. 

Migrações (continuação)

Proteção consular: um pilar para os migrantes  
no México

Depois de um grande esforço de sensibilização e convocatória, 
o Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
(CIDE) do México concretizou seus esforços de incidência 
em uma primeira fase de oficinas, voltadas principalmente 
para funcionários consulares, sobre o fortalecimento das 
capacidades das chancelarias da América Central em termos 
de proteção dos direitos humanos dos migrantes.

Com o apoio econômico da Avina e através de CAMMINA, as 
oficinas foram realizadas nos Ministérios de Relações Exteri-
ores de El Salvador, Honduras e Guatemala e contaram com a 
participação de pelo menos 100 colaboradores dos escritórios 
consulares, além de vice-ministros, autoridades locais de 
alto nível e representantes das principais organizações da 
sociedade civil.

O principal resultado desses encontros foi o compromisso con-
sular com a proteção dos migrantes nos países participantes 
da América Central. O tema foi colocado como prioridade da 
política exterior em seus países e fortaleceu as bases para 
uma maior cooperação e trabalho conjunto entre os diversos 
setores.
 
Atualmente, o CIDE se envolve em mais processos de forma-
ção, que contam com a participação ativa dos funcioários das 
chancelarias.  Além disso, foram abertos espaços de diálogo 
internacional, redes de cooperação foram fortalecidas e o 
processo foi acompanhado com uma estratégia de comunica-
ção. Essas ações beneficiarão todos os migrantes da América 
Central, especialmente os que transitam pelo México. 

Taller sobre el fortalecimiento de las capacidades de las cancil-
lerías centroamericanas en materia de protección de los derechos 
humanos de los migrantes
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Reciclagem Inclusiva

Recicladores: servidores públicos

Há milhões de pessoas na América Latina que trabalham na 
gestão de resíduos através da reciclagem, a maioria delas 
trabalha na informalidade.  Apesar de suas contribuições 
ambientais e produtivas históricas, os milhões de recicladores 
de nosso continente formam um setor que ainda vive na 
exclusão social e exploração econômica. Sua pobreza fica 
ainda mais grave com os aspectos sanitários, habitacionais 
e culturais, resultantes das condições nas quais a tarefa é 
realizada.

A reorganização do setor de resíduos para promover a recicla-
gem e incluir de forma digna os recicladores representa uma 
solução com benefícios sociais, ambientais e econômicos. 
A construção de um modelo econômico, ambiental e 
socialmente sustentável é uma oportunidade clara de gerar 
transformações estruturais em escala para o continente. 

O trabalho da Avina na Reciclagem Inclusiva

Para alcançar uma visão de reciclagem inclusiva, além de 
contar com políticas públicas que promovam a separação 
dos resíduos e a coleta seletiva, é necessário formalizar a 
atividade dos recicladores através do reconhecimento e da 
restituição de direitos trabalhistas, sociais e humanos, e 
avançar em direção a uma remuneração justa do serviço 
prestado pelos recicladores.  Para isso, as políticas públicas 
devem ser acompanhadas de um mercado mais transparente, 
eficiente e inclusivo, reconhecendo os recicladores como um 
elo fundamental da cadeia produtiva e dos sistemas de valor.

A Avina trabalha para que o papel dos recicladores na Gestão 
Integral de Resíduos Sólidos seja reconhecido e fortalecido.  
Queremos que a indústria de reciclagem desenvolva todo seu 
potencial de gerar simultaneamente resultados econômicos 
sólidos, benefícios ambientais significativos e trabalho 
decente para o maior número possível de recicladores.
 
A Avina desenvolveu juntamente com seus parceiros uma 
estratégia que busca:

1.  Promover a criação e implementação de políticas públicas 
e marcos normativos que reconheçam e fortaleçam o papel 
dos recicladores em sistemas sustentáveis de gestão de 
resíduos.

2.  Fomentar cadeias de valor de reciclagem, especialmente 
o gerenciamento das organizações produtivas dos recicla-
dores a partir da perspectiva da responsabilidade social, 
negócios inclusivos e nova economia.

3.  Estimular o desenvolvimento da liderança e organização 
dos recicladores com base na associatividade, formalização 
e bem comum.

Segundo os marcos legais de nosso continente, a gestão dos resíduos corresponde à esfera do 
poder público. É o Estado que deve definir as regras do jogo que compõem os sistemas públicos 
de gestão de resíduos em todos os níveis. Entretanto, os sistemas públicos de gestão interatuam 
permanentemente com o mercado, que demanda os materiais recicláveis como insumos e/ou 
encontra no próprio processo oportunidades de geração de riqueza. O papel da sociedade não 
é menos importante. Tanto em sua dimensão de cidadão como de consumidor, cada membro de 
nossa sociedade é corresponsável pelos resíduos que produz.

Milhões de recicladores de nosso continente ainda vivem na 
exclusão social e exploração econômica.
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Estes são alguns dos resultados da Oportunidade de Impacto 
Reciclagem Inclusiva obtidos em 2012: 

Fortalecimento dos recicladores

Na Argentina, no marco do projeto Reciclagem com Inclusão, 
foi desenvolvido e implementado um sistema de gestão 
adaptado para cooperativas de coletores urbanos. O objetivo é 
criar um software para que essas cooperativas na Argentina 
possam contar com uma administração e capacidade de gera-
ção de informação como uma verdadeira empresa social que 
presta um serviço público. O projeto piloto foi implementado 
na cooperativa El Álamo e está sendo expandido para outras 
seis cooperativas.  O projeto do sistema de gestão, em parceria 
com a aceleradora Njambre, foi inspirado na experiência do 
desenvolvimento do software Cata Fácil do Brasil.

Em Cuenca, no Equador, a Associação de Recicladores 
Urbanos de Cuenca (ARUC), conseguiu aumentar sua renda 
em 150% com a comercialização de garrafas PET. Isso é 
resultado de sua participação no sistema de impostos verdes 
desenvolvido pelo Serviço de Redes Internas através de um 
convênio que permite aos recicladores vender garrafas PET 
para a indústria a preço diferenciado. Para alcançar o novo 
preço, a ARUC registrou-se previamente no Ministério da 
Produtividade (MIPRO) e atendeu todos os requisitos para ser 
autorizada como receptora e compradora de garrafas PET.

Além disso, em Totonicapán, na Guatemala, foram realizados 
avanços na implementação de planos de negócios em 28 
comunidades de três municípios.  Trata-se da terceira fase de 
uma iniciativa da The Central American Bottling Corporation 
(CABCORP), empresa de engarrafamento da marca Pepsi, 
para coletar o material de descarte produzido pelas embala-
gens de seus refrescos e assim gerar negócios com PET para 
beneficiar os coletores. Esta iniciativa, apoiada pela PepsiCo, 
Fundación Avina, Comunidades de La Tierra e Fundación 
Argidius, e desenvolvida pelo FUNDES na seleção, indução 
e formação da equipe de promotores ambientais, gerou 
187 novos empregos oferecendo oportunidades de renda 
principalmente para mulheres indígenas (82% do total). Este 
fato é digno de destaque, pois no estado de Totonicapán existe 
uma importante exclusão trabalhista feminina.
 
Nos três casos, a Avina colaborou com  assistência técnica, 
financiamento, acompanhamento estratégico e vinculação 
entre parceiros para poder atingir esses resultados. 

Formalização do trabalho dos recicladores em 
Buenos Aires

No marco da licitação da gestão da Coleta de Resíduos Secos 
da Cidade de Buenos Aires, e após um ano de negociações, 
o governo da cidade destinou áreas na cidade em favor de 13 
cooperativas de coletores urbanos para a prestação do serviço 
de coleta de resíduos sólidos urbanos.
 
A assinatura do contrato com cada uma dessas cooperativas 
deu início formal à prestação do serviço por elas por um 
período de quatro anos. Esse contrato é um acontecimento 
histórico nos processos de organização e formalização do 
trabalho dos recicladores, pois é a primeira vez na América 
Latina que a função dos recicladores é reconhecida no serviço 
público na escala de toda uma cidade como Buenos Aires.
 
Desta forma, uma atividade que antes era realizada sem 
qualquer controle, passa agora a ser coadministrada pelo 
governo e pelas cooperativas. Isso significa a formalização 
do trabalho que durante anos foi realizado pelos recicladores 
na cidade de Buenos Aires e um forte compromisso com a 
reciclagem e a inclusão social. 

O P O R T U N I D A D E S  D E  I M P A C T O

Reciclagem Inclusiva (continuação)

Nossos principais parceiros e coinvestidores 
em 2012 para essa oportunidade são: 

  Bill & Melinda Gates Foundation: Um co-investimento 
de 5 milhões de dólares durante cinco anos para reforçar 
a Red Latinoamericana de Recicladores (Red LACRE), e a 
sua expansão progressiva no continente, para consolidar 
o modelo do Movimento Nacional de Catadores do Brasil 
e para apoiar a reciclagem inclusiva de maneira mais 
ampla na América Latina.

  FOMIN/BID, Coca-Cola Brasil, o Ministério de Desen-
volvimento e Combate à Fome do Brasil e a Organização 
Intereclesiástica de Cooperação para o Desenvol-
vimento (ICCO): investimento conjunto de 7,9 milhões de 
dólares em quatro anos para o programa “Cata-Ação”  
do Brasil.

  FOMIN/BID, Pepsico e Organización Román: investi-
mento conjunto de 1,1 milhões de dólares em três anos 
para o programa “Inclusão Socioeconômica dos 
Coletores de Materiais Recicláveis” da Argentina.

  Danone (Fundo Écosysteme): investimento conjunto de  
2 milhões de euros em três anos para o programa 
“Cartoneros: Reciclagem Inclusiva” da Argentina.

  El FOMIN/BID, a Divisão de Água e Saneamento do BID 
e Coca-Cola América Latina: Investimento conjunto de 
8,4 milhões de dólares em quatro anos para o programa 
“Iniciativa Regional para a Reciclagem Inclusiva”.
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N o contexto mundial de alta demanda de recursos naturais, 
o Grande Chaco Americano, a maior floresta seca contínua 
do mundo e a segunda maior massa florestal da América 
do Sul, está sendo cada vez mais pressionado. Nos últimos 
anos, aumentou o desmatamento na zona do Grande Chaco 
Americano, assim como a contaminação e a expulsão de 
indígenas e camponeses. A exploração de hidrocarbonetos e 
a expansão das fronteiras pecuárias e agrícolas não aliviam 
a pobreza estrutural que caracteriza a região, expulsam 
comunidades que tradicionalmente vivem em harmonia com 
a floresta e produzem uma degradação ambiental de grandes 
proporções.

O trabalho da Avina no Grande Chaco Americano

Avina y sus aliados trabajan por transformar el aparente 
AAvina e seus parceiros trabalham para transformar o apar-
ente dilema entre conservação e produção em uma solução 
eficiente, baseada em uma nova economia construída a partir 
da busca de convergência de interesses dos principais atores 
da região e na construção de uma governança participativa e 
efetiva, onde indígenas, camponeses, organizações sociais, 
empresas e governos participem em igualdade de condições 
da gestão sustentável dos bens comuns da região: a floresta, 
a água e a terra, entre outros.

Estes são alguns dos resultados da Oportunidade em 
Desenvolvimento Grande Chaco Americano obtidos em 2012: 

Monitoramento por satélite para sancionar desmata-
mentos ilegais na Argentina

O monitoramento mensal da mudança do uso do solo em todo 
o Grande Chaco Americano, liderado pela Guyrá Paraguay, 
organização parceira da Avina, é cada vez mais utilizado pelas 
autoridades para atuar frente aos desmatamentos ilegais. Em 
2012, foram consolidados vários processos de monitoramento 
por satélite de desmatamento na região. Graças à intervenção 
do Fórum Ambiental Córdoba, que colocou a autoridade 
ambiental em alerta, a Secretaria do Ambiente da província 
argentina de Córdoba utilizou relatórios do monitoramento 
da Guyrá Paraguay e detectou um desmatamento ilegal do 
departamento Minas, localizado na província de Córdoba. 
A detecção a tempo deu início a processos administrativos 
correspondentes para a punição desse desmatamento não 
autorizado. O trabalho de vigilância do Fórum Ambiental 
verificou uma animadora diminuição da superfície desmatada 
mensalmente no chaco cordobês, que passou de 3.302 
hectares em junho de 2012 para 85 hectares em janeiro de 
2013.

O P O R T U N I D A D E S  E M  D E S E N V O L V I M E N T O 

Grande Chaco Americano

Na região do Grande Chaco Americano, aumentaram os níveis de desmatamento, de contaminação e expulsão de indígenas e camponeses.
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Também no Paraguai e na Bolívia, o monitoramento por 
satélite permitiu que fossem iniciadas ações governamentais, 
além de servir como orientador em políticas públicas.
 
Por outro lado, o Proyecto Nativo, do qual a Avina faz parte, 
começou a emitir seus relatórios de desmatamento no 
Grande Chaco Argentino com as informações geradas a partir 
da parceria entre a Rede Agroflorestal Chaco Argentina e a 
Faculdade de Agronomia da Universidade de Buenos Aires. 
No futuro próximo, essa nova tecnologia permitirá emitir 
alertas ainda mais cedo, ao detectar também os trabalhos de 
preparação para desmatamento. 

Adaptabilidade às mudanças climáticas na Bolívia

Frente às ameaças que trazem consigo consequências das 
mudanças climáticas, os parceiros da Avina, Nativa Bolivia e 
Agro XXI desenvolveram uma metodologia participativa que 
fortalece as capacidades locais de enfrentar ou transformar 
em oportunidade os impactos das mudanças climáticas que 
já se fazem visíveis na região.

O município de Villamontes, localizado no estado de Tarija 
(Chaco boliviano), foi o primeiro lugar onde essa metodologia 
foi validada e um plano piloto de adaptação às mudanças 
foi desenvolvido.  Como resultado desse primeiro exercício 
temos: um espaço de fortalecimento da governabilidade 
através da combinação de visões de desenvolvimento; a 
reorientação do investimento público em função das deman-
das cidadãs, especialmente dos setores mais desprotegidos; 
a identificação de oportunidades de acesso a recursos de 
cooperação e inovação em temas produtivos; e diálogos entre 
as agendas globais e locais.
 
Devido ao sucesso dessa iniciativa, a metodologia já está 
sendo reproduzida em outros quatro municípios do Grande 
Chaco Americano, sua reprodução está sendo planejada em 
nove localidades da Amazônia boliviana e foram recebidos 
173 pedidos de transferência da metodologia procedentes de 
cinco países. Da mesma forma, sua transferência está sendo 
administrada para outras localidades do país, com potencial 
de chegar a mais de 300 municípios.  

Grande Chaco Americano (continuação)

O P O R T U N I D A D E S  E M  D E S E N V O L V I M E N T O 

Nossos principais parceiros e coinvestidores 
em 2012 para esta oportunidade são:   

  Redes Chaco: para a visibilidade dos assuntos vitais da 
ecorregião e a geração de governança participativa.

  Nativo, Bosques y su Gente: iniciativa binacional (Chile e 
Argentina) voltada para a redução das taxas de desmata-
mento e degradação das florestas nativas mediante a 
participação cidadã, lições aprendidas sobre o uso e 
manejo sustentável dessas florestas e melhoria das 
oportunidades para a comercialização de bens e serviços 
que elas oferecem.

  Guyrá Paraguay: para monitorar o desmatamento, 
incêndios e inundações na Argentina, Bolívia, Brasil e 
Paraguai com o objetivo de promover práticas produtivas 
sustentáveis, envolver as empresas na proteção da 
biodiversidade e criar incentivos para a conservação.

  Movimento Água e Juventude: para dar acesso a água a 
100 mil famílias no Grande Chaco Americano.

  Fundación Nativa: para acompanhar os municípios 
chaquenhos no desenvolvimento e implementação de 
medidas de adaptação às mudanças climáticas.

  Banco de Bosques: para mobilizar a população na 
valorização da floresta chaquenha e constituir o Parque 
Nacional La Fidelidad.

  Red de Monitoreo del Pilcomayo: para fortalecer o 
sistema de alertas e prevenção de desastres e gerar 
informação para a gestão sustentável nessa bacia 
trinacional. 
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S alvo poucas exceções, o atual modelo de desenvolvimento 
econômico dos países latino-americanos é baseado nas 
exportações de bens primários, hidrocarbonetos e minerais. 
A problemática das indústrias extrativistas é variada: poucos 
postos de trabalho em relação ao volume de investimentos 
do setor, alta intensidade energética exigida, concentração 
de renda, expatriação de divisas e volatilidade do mercado 
internacional de commodities de baixo valor agregado, 
impactos sobre o ambiente e direitos humanos das comuni-
dades próximas aos projetos e dos povos nativos.  O desafio 
é contribuir para que a sociedade latino-americana possa 
encontrar nesse setor uma oportunidade para ampliar o 
desenvolvimento de sua própria felicidade e dignidade.

O trabalho da Avina em Indústrias Extrativistas

C om base na análise de contexto realizada pela Avina em 
seu processo de planejamento estratégico e de ações locais 
realizadas desde 2011 na Colômbia, Chile e Peru, a neces-
sidade de abordar o trabalho nessa problemática e expandi-la 
para o nível continental foi claramente identificada.

O trabalho da Avina é voltado para a construção de relações 
de confiança entre os diferentes setores de modo a contribuir 
para transformar os passivos extrativistas em cadeias 
produtivas inclusivas que tenham um impacto na melhoria da 
qualidade de vida e do ambiente, da conservação ambiental e 
do cuidado com o ser humano.

A Avina promove espaços de diálogo intersetoriais que 
permitem a produção, sistematização  e difusão de conheci-
mento sobre as atividades extrativistas, inclusive a prevenção 
e manejo de conflitos ambientais e sociais gerados pela 
atividade extrativista, a definição da institucionalidade e nor-
matividade necessárias para a governabilidade, as técnicas 
e tecnologias para o encadeamento econômico e produtivo 
promovido a partir dos setores extrativistas e a promoção e 
implementação de princípios e iniciativas voluntárias para a 
previsão, prevenção, proteção, segurança e reparação. Tudo 
isso visa à construção de novas narrativas sobre a ação do 
setor e seus benefícios.
 
Estes são alguns dos resultados da Oportunidade em 
Desenvolvimento Indústrias Extrativistas obtidos em 2012: 

Mineração, democracia e desenvolvimento sustentável

Durante 2012, foi formado o Grupo de Diálogo Latino-
Americano (GDLA) “Mineração, Democracia e Desenvolvi-
mento Sustentável”, com o trabalho conjunto da CARE 
Perú, Fundación Avina, Fundación Futuro Latinoamericano 
(Equador) e Fundación Cambio Democrático (Argentina). Essa 
plataforma regional de intercâmbio e trabalho colaborativo é 
formada por grupos e iniciativas de diálogo sobre mineração 
em diferentes países da América Latina. Atualmente, o grupo 
é formado pela Mesa de Diálogo Permanente da Colômbia, a 
Iniciativa de Diálogo Mineiro do Equador, o Grupo de Diálogo 
Mineração, Democracia e Sustentabilidade da Argentina, o 
Grupo de Diálogo Mineração e Desenvolvimento Sustentável 
do Peru e dois novos processos de diálogo em formação 
no Chile e no Brasil. Essas iniciativas buscam promover o 
diálogo democrático e justo sobre a atividade mineradora 
em seus territórios entre líderes provenientes de órgãos do 
governo, empresas de mineração, organizações da sociedade 
civil, comunidades locais e povos indígenas, e universidades. 
Além da contribuição direta de seus membros, esse espaço 
já conseguiu cofinanciamento da União Européia. A Avina 
participa como membro do grupo institucional e como 
representante da Mesa de Diálogo Permanente da Colômbia e 
continuará acompanhando o grupo como parceiro estratégico.

Mesa de Diálogo Permanente

Durante o ano de 2012, a Mesa de Diálogo Permanente 
da Colômbia se posicionou como um espaço de diálogo 
multisetorial, onde empresas de mineração e organizações 
da sociedade civil discutem aberta e publicamente assuntos 
de conjuntura relacionados à mineração, meio ambiente e 
direitos humanos.

O P O R T U N I D A D E S  E M  D E S E N V O L V I M E N T O 

Indústrias Extrativistas

A Avina busca promover espaços de diálogo intersetoriais que 
permitam a produção, compilação e difusão de conhecimento 
sobre as atividades extrativistas. 
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A Mesa de Diálogo Permanente é um espaço que foi criado 
no início de 2011 com o objetivo de gerar confiança entre 
empresas do setor de mineração e as organizações civis 
de modo que contribuam para a construção de um novo 
modelo de mineração baseado na responsabilidade e uso dos 
recursos naturais, na dignidade humana e no desenvolvim-
ento econômico que ajude a construção do país. Desde 2011, 
esse espaço vem se fortalecendo e hoje é reconhecido por 
todos os setores na Colômbia. A Mesa de Diálogo Permanente 
conta com a participação das principais associações do 
setor empresarial: mineradoras Anglo American, Anglo 
Gold Ashanti, Cerrejon, Río Tinto, Eco Oro, CCX, e Prodeco 
(Glencore); das associações de mineração: a Associação 
do Setor da Mineração em Larga Escala (SMGE), a Câmara 
Colombiana de Mineração e Asomineros de ANDI, e organiza-
ções da sociedade civil: Fundação Ideas para la Paz, Conser-
vación Internacional, Corporação Nuevo Arco Iris, Fundação 
Natura, Foro Nacional por Colombia, WWF, CECODES, 
Amazon Conservation Team, CODHES, Transparencia por 
Colombia, Red de Jóvenes, Tropenbos, Indepaz, Pax Christi, 
Epopeya Colombia, AIDA, Advogados Sem Fronteiras, Centro 
Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), o Departamento 
de Segurança Interna dos Estados Unidos, Gestión Ambiental 
Estratégica, Razón Pública e Fundación Avina.

Avina, Gestión Ambiental Estratégica e Fundação Razón 
Pública são os promotores desse espaço de diálogo. 

Fechamento de minas no Chile

O Chile, país de mineração por excelência, convive com 
problemas de grande acumulação de passivos ambientais 
da mineração (mais de meio milhar de barragens de rejeitos 
e minas abandonadas) devido à falta, até o ano passado, de 
uma lei que obrigasse as empresas a fechar as minas, uma 
vez concluída sua vida útil, ou remediar os impactos gerados 
por elas.

Perante isso, em 2012, a Avina apoiou a organização Chile 
Sustentable para gerar grupos de trabalho técnico em 
assessoria parlamentar e dar continuidade a um projeto de 
lei que buscava pôr fim à geração de passivos ambientais da 
exploração mineradora.

Em novembro de 2012, foi aprovado o Regulamento da Lei de 
Fechamento de Minas e Instalações de Mineração no Chile. 
Esta normativa determina “o resguardo da vida, da saúde 
e da segurança das pessoas” como objetivo primeiro, além 
da “estabilidade física e química” das barragens ou minas 
abandonadas. Também foi possível incorporar a restauração 
do meio ambiente como objetivo do plano de fechamento e 
vincular o projeto do plano à avaliação e condições ambientais 
estabelecidas na Avaliação de Impacto Ambiental e nas 
Resoluções de Qualificação Ambiental, antes do inicio 
dos trabalhos. As garantias financeiras estabelecidas por 
essa lei são vinculadas à execução das obras concretas de 
remediação.

 
Nossos principais parceiros e coinvestidores em 2012 para 
essa oportunidade são:

    Gestión Ambiental Estratégica: consultora privada parceira 
da Avina na articulação e facilitação da Mesa de Diálogo 
Permanente.
    Fundación Razón Pública: parceira da Avina com sua 
Revista Virtual Razón Pública na articulação e facilitação da 
Mesa de Diálogo Permanente.
    CARE Perú: principal articuladora do Grupo de Diálogo 
Mineração e Desenvolvimento Sustentável do Peru é também 
uma das principais apoiadoras do Grupo de Diálogo Latino-
Americano.
    Chile Sustentable: organização chilena responsável por 
fazer acompanhamento parlamentar e oferecer apoio técnico 
a diversas leis sobre desenvolvimento sustentável no Chile.
    Fundación Futuro Latinoamericano: organização encar-
regada de coordenar o grupo de diálogo do Equador.
    Fundación Cambio Democrático: Encarregada de coordenar 
o diálogo na Argentina.
    Agenda Pública: Articuladora da incipiente iniciativa de 
diálogo no Brasil.
    Fundación Casa de la Paz: Articuladora da incipiente 
iniciativa de diálogo no Chile.

 

 

Nossos principais parceiros e coinvestidores 
em 2012 para essa oportunidade são:

  Gestión Ambiental Estratégica: consultora privada 
parceira da Avina na articulação e facilitação da Mesa de 
Diálogo Permanente.

  Fundación Razón Pública: parceira da Avina com sua 
Revista Virtual Razón Pública na articulação e facilitação 
da Mesa de Diálogo Permanente.

  CARE Perú: principal articuladora do Grupo de Diálogo 
Mineração e Desenvolvimento Sustentável do Peru é 
também uma das principais apoiadoras do Grupo de 
Diálogo Latino-Americano.

  Chile Sustentable: organização chilena responsável por 
fazer acompanhamento parlamentar e oferecer apoio 
técnico a diversas leis sobre desenvolvimento sustentável 
no Chile.

  Fundación Futuro Latinoamericano: organização 
encarregada de coordenar o grupo de diálogo do Equador.

  Fundación Cambio Democrático: Encarregada de 
coordenar o diálogo na Argentina.

  Agenda Pública: Articuladora da incipiente iniciativa de 
diálogo no Brasil.

  Fundación Casa de la Paz: Articuladora da incipiente 
iniciativa de diálogo no Chile.  

Indústrias Extrativistas (continuação)
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A América Latina vive uma das etapas mais promissoras 
na história de seu desenvolvimento político. A maioria dos 
países da região conta com democracias eleitorais e uma 
ampliação de sua cidadania política. Entretanto, a conquista 
de regimes democráticos em termos de acesso ao poder nem 
sempre corresponde a um avanço similar na forma com que 
exercem a autoridade nem na qualidade da governabilidade e 
efetividade institucional dos governos.

Nos últimos anos, as democracias latino-americanas viram-
se desafiadas por um contexto de crescentes expressões de 
insegurança humana, ligadas a riscos coletivos como o crime 
organizado, insegurança dos cidadãos e violência, que ferem 
o exercício da cidadania e os direitos humanos. Além disso, a 
persistente fragilidade de instituições governamentais e, em 
alguns casos, a falta de capacidade dos governos de cumprir 
suas funções básicas e prover bens públicos acaba por 
impactar negativamente a legitimidade e sustentabilidade da 
democracia, o que se expressa claramente nos países e nas 
extensas áreas das cidades.

A lacuna entre o acesso e o exercício do poder soma-se à 
“para-institucionalidade” como fator de crescente visibilidade 
nos sistemas políticos, quando as regras do jogo, acordos 
táticos e espaços informais ou ilegais capturam a institucio-
nalidade democrática para colocá-la a serviço de interesses 
espúrios, anulando a capacidade dos governos de construir e 
prover bens públicos de interesse comum.

Perante este contexto, é necessário ter um novo olhar 
sobre a governabilidade e o exercício do poder, além de 
estratégias inovadoras que, a partir da sociedade civil, do 
setor governamental e do setor privado, contribuam para a 
resolução de problemas de ação coletiva, ou seja, a criação e 
fortalecimento de instituições sustentáveis para a provisão de 
bens públicos, particularmente aqueles com maior incidência 
na qualidade da política e seu exercício. 

O trabalho da Avina em Institucionalidade

Desde seus primeiros anos, a governabilidade democrática 
é uma dimensão central da perspectiva da Avina sobre o 
desenvolvimento sustentável. Desde então, apoiamos cente-
nas de líderes e organizações comprometidas com agendas 
de mudança coletiva para o desenvolvimento democrático. 
O amadurecimento institucional de nossa organização, a 
observação de tendências emergentes e a adaptabilidade 
aos sinais do contexto levaram a Fundación Avina a criar uma 
nova oportunidade que se nutre de nossa trajetória, mas ao 
mesmo tempo busca responder aos desafios enfrentados 
pela governabilidade e pela política democrática nos dias 
atuais.

A agenda que move a Avina a promover uma instituciona-
lidade voltada para a segurança humana e a qualidade da 
governabilidade é baseada em uma compreensão dos fatores 
políticos que incidem no desenvolvimento e em uma aposta 
na inovação política para a criação ou aprimoramento da 
institucionalidade vigente, o que significa soluções criativas e 
sustentáveis que contribuam, a partir da cooperação conjunta 
de atores diversos (agentes de mudança), a preencher as 
lacunas que ainda permanecem em termos de legitimidade e 
sentido à democracia para a vida cotidiana dos cidadãos.

Desde o fim de 2012, a equipe de Institucionalidade da Avina 
se reuniu para dialogar e convocar diferentes parceiros da 
sociedade civil para repensar estratégias inovadoras no 
âmbito do fortalecimento das capacidades governamentais e 
do reconhecimento da responsabilidade pública do mercado 
e seus agentes na provisão de bens públicos, indo além de 
seus interesses particulares. A Argentina e o México formam 
a dupla piloto na atuação de nossa nova aposta institucional. 
Na Argentina, apoiamos uma agenda de mudança que visa 
à redução de riscos e à proteção frente a um contexto de 
insegurança humana crescente (crime organizado). No 
México, estamos voltados para a valorização do Estado 
como um bem público para a qualidade da governabilidade, 
explorando novas formas de criação de capacidade estatal e 
provisão de bens públicos.

Institucionalidade

A Fundación La Alameda apresentou sua plataforma Agenda 
Oculta para informar os cidadãos sobre suas denúncias contra a 
empresas têxteis e sobre os prostíbulos clandestinos. 
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Essa agenda de mudança busca contribuir para o fortaleci-
mento das capacidades governamentais e de articulações 
intersetoriais coletivas, através de inovações políticas e 
institucionais, que permitam promover soluções duradouras, 
eficientes e passíveis de replicacção em benefiicio da 
segurança humana na América Latina.

Estes são alguns dos resultados da Oportunidade em 
Desenvolvimento Institucionalidade obtidos em 2012:

Luta contra a exploração do trabalho e sexual na 
Argentina

Na Argentina, a Fundación La Alameda, parceira da Avina, 
continua gerando impactos públicos em sua luta contra a 
impunidade e o avanço dos negócios baseados na exploração 
trabalhista e sexual das pessoas. Em 2012, apresentou sua 
plataforma Agenda Oculta, através da qual os cidadãos são 
informados publicamente sobre suas denúncias contra 
empresas têxteis e sobre os prostíbulos clandestinos que 
funcionam nos núcleos urbanos. No fim do ano, conseguiu 
o apoio direto da Confederação Geral do Trabalho (CGT) ao 
apresentar conjuntamente a Campanha Nacional Contra o 
Trabalho Escravo, e conseguiu também entrar em um acordo 
para realizar mobilizações públicas e denúncias judiciais 
contra os empresários que exploram seus trabalhadores.

O P O R T U N I D A D E S  E M  D E S E N V O L V I M E N T O 

Institucionalidade (continuação)

Nossos principais parceiros e coinvestidores 
para 2013 para essa oportunidade serão:

  No atual momento de construção coletiva da agenda 
de Institucionalidade, estamos procurando estruturar 
parcerias sólidas com atores da sociedade civil, o 
setor empresarial e o setor governamental. Trabal-
haremos com agentes de mudança como organiza-
ções de interesse público, líderes sociais, líderes 
empresariais e de opinião pública, inovadores 
governamentais e meios de comunicação. Também 
buscamos construir parcerias com centros e 
institutos de investigação, atores internacionais como 
think tank, fundações filantrópicas, agências de 
cooperação para o desenvolvimento e organismos 
internacionais.
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D esafios sistêmicos demandam respostas multi e 
transetoriais. As mudanças climáticas são uma condição 
sistêmica gerada pelo modelo de desenvolvimento intenso 
em carbono.  Ao mesmo tempo que acarreta riscos 
ao desenvolvimento sustentável da América Latina, as 
mudanças climáticas criam oportunidades para consolidar 
uma agenda integral de desenvolvimento sustentável que 
valorize os bens públicos, promova uma nova economia e 
dialogue transversalmente com as agendas setoriais de 
desenvolvimento.

A ferramenta Mudanças Climáticas da Avina

Em seu novo plano estratégico 2013-2017, a Avina decidiu 
consolidar uma nova ferramenta de impacto chamada 
Mudanças Climáticas, que trabalhará as questões do clima 
transversalmente nas distintas Oportunidades Institucionais 
da organização. A ferramenta agrega valor através de três 
abordagens complementares: integra em uma mesma 
narrativa as contribuições das distintas oportunidades de 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas; aprofunda 
a abordagem climática nas mesmas Oportunidades; e 
fortalece o posicionamento regional da Avina e da América 
Latina no debate climático.

Estes são alguns dos resultados obtidos em 2012 com o 
modelo anterior: 

As mudanças climáticas como prioridade regional

Em 2012, a equipe da Avina que trabalhou em temas relacio-
nados às mudanças climáticas promoveu a agenda climática 
de cidades e municípios em vários países da América Latina 
através de diversos mecanismos, dos quais destacamos a 
co-organização da Cúpula Cidades e Mudanças Climáticas 
em Bogotá, na Colômbia, o apoio ao lançamento de Rede de 
Ilhas e Mudanças Climáticas e o apoio à elaboração do plano 
municipal de adaptação às mudanças climáticas de Lima,  
no Peru.
 
A Avina também favoreceu o posicionamento regional com 
sua participação no Climate Reality Project e participou da 
organização de importantes espaços de diálogo durante 
a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20). 

Mudanças Climáticas

Ao mesmo tempo que as mudanças climáticas acarretam riscos ao desenvolvimento sustentável, criam oportunidades para consolidar 
uma agenda integral que o fortaleça.
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Liderança e mudanças climáticas

Por iniciativa da Avina, a Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e oito universidades 
da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai firmaram um 
acordo para a formação do Centro de Formação Regional em 
Liderança e Mudanças Climáticas, voltado para tomadores 
de decisão dos setores público e privado e dirigentes da 
sociedade civil. Com o apoio institucional da Secretaria Geral 
Ibero-Americana (SEGIB), Instituto Interamericano para a 
Pesquisa em Mudança Global (IAI, pela sua sigla em inglês), 
governo do Uruguai e o compromisso financeiro da UNESCO 
e Fundación Avina, em 2013 será apresentado um programa 
piloto com capítulos nacionais e uma oficina regional baseada 
em um intenso programa desenvolvido conjuntamente pelas 
diferentes universidades.
 
A Fundación Avina teve um papel chave neste processo desde 
sua origem por ser uma das organizações que propuseram 
o conceito e ofereceu apoio financeiro e político ao Centro de 
Formação Regional em Liderança e Mudanças Climáticas. 
Além disso, facilitou o processo prévio de reuniões e encon-
tros que possibilitaram essa parceria.

Avaliação de políticas públicas

Perante a presença do Ministro do Ambiente do Peru, os ex-
ministros da Colômbia e Equador e mais de 40 funcionários e 
especialistas de vários países, a Plataforma Climática Latino-
Americana (PCL) apresentou um estudo comparado sobre 
o estado e qualidade das políticas públicas sobre mudanças 
climáticas e desenvolvimento no setor agropecuário em dez 
países da América Latina. Apesar das diferenças e particulari-
dades de cada país, há padrões que se mantêm, como a falta 
de coordenação entre políticas climáticas nacionais e políticas 
específicas para o desenvolvimento de cada setor, baixo nível 
de implementação das políticas climáticas sem uma execução 
orçamentária correspondente e uma tendência reativa na 
definição de políticas de mudanças climáticas frente aos 
impactos sofridos com escassas exceções de previsão. Essa 
análise comparada foi formulada com base em dez estudos 
nacionais cujos resultados serão apresentados publicamente 
em 2013.

A Fundación Avina acompanha a PCL desde sua fundação e a 
apoia financeiramente para a realização de estudos nacionais.  
Além disso, a Avina participa ativamente do Comitê Executivo 
da Plataforma.

F E R R A M E N T A S  E  S E R V I Ç O S  D E  I M P A C T O

Mudanças Climáticas (continuação)

Nossos principais parceiros e coinvestidores 
em 2012 para essa oportunidade são: 

  UNESCO: com a qual organizamos conjuntamente  
o Centro de Formação em Liderança e Mudanças 
Climáticas.

  Serviço Florestal Brasileiro: com o qual apoiamos  
a organização do evento Tii-Flor 2012 no Brasil.

  Fundação Roberto Marinho, Skoll Foundation, 
Ashoka: com as quais organizamos o Fórum de 
Empreendedorismo Social na Nova Economia na 
Rio+20.

  Global Footprint Network: com a qual organizamos 
um evento conjunto durante a Rio+20. 

Fórum Regional em Lima (Peru), onde foi discutido o relatório  
“O estado e a qualidade das políticas públicas sobre mudanças
climáticas e desenvolvimento na América Latina”, apresentado
pela Plataforma Climática Latino-Americana.
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Nos últimos cinco séculos, e mais claramente nos últimos 50 
anos, a humanidade avançou de maneira impressionante em 
seus níveis de bem-estar. Não há dúvidas de que, apesar do 
crescimento demográfico, houve uma redução na proporção 
da população que vive na pobreza. Apesar disso, o cresci-
mento econômico contínuo e suas externalidades ambientais 
foram distribuídos de maneira desigual, o que resultou em 
sérios problemas em termos de renda e qualidade de vida 
nas nações desenvolvidas e emergentes e ainda dentro de 
cada nação.

O crescimento econômico por si só não basta para resolver 
essa situação. É preciso que as nações e seu desenvolvimento 
sejam também social e ambientalmente sustentáveis. O 
contexto de hoje impõe grandes desafios à sustentabilidade, 
como a desigualdade prevalente, as mudanças climáticas, a 
escassez relativa de recursos, a migração, a segurança dos 
alimentos, e a crise econômica e fiscal. 

Informação para decidir e mudar

Para lidar com esses desafios, é preciso ter melhores níveis 
de informação em todos os campos. Recentemente, foram 
realizados esforços importantes no nível internacional para 
fornecer informações mais úteis e precisas para enfrentá-los. 
Hoje existem muitas medidas novas e índices internacionais 
que buscam ajudar a voltar a atenção dos líderes e formula-
dores de políticas aos assuntos que devem ser tratados com 
prioridade. A Fundación Avina também participou de esforços 
anteriores para promover o acesso a melhores informações 
em temas como a competitividade econômica, o desempenho 
ambiental  e a responsabilidade social na América Latina.

Mas, será que temos todas as medidas que precisamos para 
satisfazer as necessidades da sociedade? Amartya Sem, 
ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1998 e um dos 
formuladores do Índice de Desenvolvimento Humano das 
Nações Unidas, disse que é fundamental contar com infor-
mações mais precisas para que os tomadores de decisões 
possam entender as diferenças entre as muitas opções de 
investimento que existem.

Social Progress Imperative

É por essa razão que a Fundación Avina, juntamente com 
a Skoll Foundation e o Banco Compartamos do México 
geraram uma parceria com o Instituto de Estratégia e 
Competitividade de Harvard, a empresa Cisco Systems e 
outros líderes e organizações, com o objetivo de dar origem 
ao Social Progress Imperative, um projeto global cujo 
conceito inicial foi proposto em Dubai em 2009 por Matthew 
Bishop, da revista The Economist, no contexto do Conselho 
sobre Filantropia Corporativa e Investimento Social do Fórum 
Econômico Mundial.

O objetivo dessa iniciativa é fornecer informação desagregada 
sobre o bem-estar humano aos formuladores de políticas, 
organismos internacionais de desenvolvimento, organizações 
filantrópicas, organizações da sociedade civil e academia para 
que possam focar seus investimentos nas áreas que mais 
contribuem para melhorar o bem-estar em cada país e região 
do mundo.
 

Índice de Progresso Social

O Índice de progresso social busca oferecer uma visão clara sobre o nível de bem estar em cada país e não o esforço que é feito para 
alcançá-lo.
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Em 2012, o Social Progress Imperative consolidou-se como 
organização independente e hoje se dispõe a apresentar ao 
mundo um processo baseado em um novo índice de pro-
gresso social e na articulação de redes regionais e nacionais 
que assegurem que a informação gerada chegue aos públicos 
apropriados e seja utilizada para a tomada de decisões de 
investimento e política. 

Índice de Progresso Social

OÍndice de Progresso Social do Social Progress Imperative 
é uma medida desagregada do bem-estar em três níveis: a 
satisfação das necessidades básicas para a sobrevivência 
digna, o estabelecimento de instrumentos eficazes de 
mobilidade social e a disponibilidade de oportunidades para 
consolidar um estilo de vida.

O Índice de Progresso Social se diferencia de outros índices 
que medem apenas indicadores de desempenho e não 
medidas de esforço, pois busca oferecer uma visão clara 
sobre o nível de bem-estar em cada país e não o esforço que é 
feito para atingí-lo.
 
O Social Progress Imperative, por sua vez, complementa 
o Índice com um processo através do qual as informações 
produzidas por ele em casa país são difundidas para que 
influenciem a tomada de decisões no nível de quem formula 
políticas ou estratégias para aumentar o bem estar e a justiça 
em cada país. Este processo é sustentado em redes de 
líderes, acadêmicos e meios de comunicação em cada país, o 
que diferencia a eficácia do Social Progress Imperative para 
acelerar o desempenho social nas nações e no mundo. 

Social Progress Imperative em 2013

Para 2013, os desafios fundamentais do Social Progress 
Imperative serão:

1.  Sua consolidação como organização independente, com um 
Conselho de Administração e um Conselho de Assessoria 
de alcance e classe mundiais.

2.  Sua consolidação financeira, ao assegurar os recursos 
necessários para os primeiros três anos de trabalho.

3.  A apresentação pública do Índice de Progresso Social para 
50 nações no Skoll World Fórum, em abril de 2013.

4.  O estabelecimento do Índice de Progresso Social e 
seu processo de articulação de redes de influência em 
dez países, seis deles da América Latina, para realizar 
um projeto piloto do estabelecimento do Índice como 
instrumento de medição e planejamento em instituições 
públicas e privadas.

F E R R A M E N T A S  E  S E R V I Ç O S  D E  I M P A C T O

Índice de Progreso Social (continuação)

Vice-presidente do Índice e presidente do VIVA Trust, Roberto 
Artavia; Presidente do Índice e membro do Conselho Diretor da 
Avina, BrizioBiondi-Morra; Diretor de Comunicações do Índice, 
Jonathan Talbot; Presidente da Skoll Foundation, Sally Osberg,  
e Diretor Executivo do Índice, Michael Green, durante uma  
reunião do Índice de Progresso Social.
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A nascente indústria de negócios de impacto é um elemento 
fundamental para a criação de uma nova economia que sirva 
de base para um modelo de desenvolvimento sustentável, 
mas é ainda uma promessa incipiente.  Trata-se de uma 
indústria que ainda sofre com altos custos de transação e 
com a ausência de mecanismos eficientes de intermediação. 
Ainda não funciona como uma cadeia de valor integrada capaz 
de gerar um fluxo contínuo de oportunidades de investimento 
em negócios capazes de receber contribuições significativas 
de capital e oferecer taxas de retorno adequadas. Embora 
existam alguns exemplos de negócios de impacto com 
crescimento acelerado, além dos exemplos do microcrédito 
e os microsseguros, eles não contam com a tecnologia como 
instrumento de geração de valor. 

A ferramenta Negócios de Impacto da Avina

La herramienta Negocios de Impacto representa una Afer-
ramenta Negócios de Impacto representa uma nova etapa no 
trabalho da Avina em mercados inclusivos e negócios para 
a base da pirâmide social. Para continuar lançando novos 
horizontes nessa indústria, o objetivo dessa ferramenta de 
impacto é contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento 
da cadeia de valor da nascente indústria de negócios de 
impacto, levando inovações tecnológicas a comunidades 
vulneráveis.
 
Desde suas origens, a Avina buscou fomentar a vinculação 
entre o mundo da empresa privada, o desafio da sustentabi-
lidade ambiental e a inclusão social. Sua colaboração com 
iniciativas de apoio às micro e pequenas empresas, promoção 
da responsabilidade social corporativa, desenvolvimento de 
mecanismos de investimento em negócios verdes e promoção 
do cooperativismo são exemplos que marcaram sua longa 
e produtiva trajetória. Nos últimos cinco anos, a Avina 
dedicou-se com mais ênfase ao fortalecimento e difusão dos 

mercados inclusivos e ao apoio aos diversos atores que pouco 
a pouco estão formando uma nova cadeia de valor: organiza-
ções de promoção do empreendedorismo, incubadoras e 
aceleradoras de negócios, fundos de investimento de impacto, 
agências de fomento à inovação, organismos internacionais 
de cooperação ao desenvolvimento, empresas e fundações 
privadas que colaboram entre si para projetar e implementar 
novos modelos de negócio e criar empresas focadas na 
geração de impacto social e ambiental. Agora o propósito é 
acelerar o crescimento da indústria de negócios de impacto 
como a inovação tecnológica. 

Mercados inclusivos como prioridade regional

Até 2012, através de sua equipe de Mercados Inclusivos, a 
Avina fomentou o desenvolvimento dos mercados inclusivos 
na América Latina, tornando-se hoje um expoente global. 
Nosso objetivo esteve sempre focado no fortalecimento dos 
elementos essenciais que nos permitam contar com um 
ecossistema favorável para o nascimento e crescimento de 
negócios inclusivos.

Este processo permitiu o enriquecimento do capital social 
da Avina e podemos afirmar que nestes anos conseguimos 
fortalecer o apoio a esse tipo de negócios e apresentar 
modelos e práticas que utilizam os mecanismos de mercado 
para gerar, além do impacto econômico, um impacto social e/
ou ambiental.
 
Estes são alguns dos resultados obtidos em 2012 com o 
modelo anterior de Mercados Inclusivos: 

Apoio a fundos de investimento

Em 2012, a Fundación Avina associou-se ao fundo de 
investimento Adobe Capital como limited partner para apoiá-
lo nas etapas de arrecadação de fundos. Neste processo, a 
Avina facilitou  ao Adobe Capital contatos com investidores 
em potencial e conseguiu confirmar o apoio e contribuição 
de organizações como a Promotora Social México (600 mil 
dólares), Banco de Desenvolvimento da América Latina-CAF 
(2 milhões de dólares), Calvert Investments (500 mil dólares), 
The Enlightened World Foundation (600 mil dólares), New 
Island Capital (2,2 milhões de dólares), KL Felicitas (100 mil 
dólares), Mexico Ventures (2 milhões de dólares), DEG (5 
milhões de dólares), somando um total de  15 milhões de 
dólares em contribuições.
 
Por sua vez, a Avina deu ao Adobe Capital visibilidade em 
diferentes eventos internacionais e facilitou sua participação 
nesses eventos. Avina contribuiu com 150 mil dólares e se 
comprometeu a participar da diretoria do fundo de investi-
mentos. 

Negócios de Impacto

O objetivo da Avina esteve sempre focado no fortalecimento dos 
elementos que permitam contar com um ecossistema favorável 
para o nascimento e promoção de negócios inclusivos. 
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Crescimento de Empresas B na América Latina

As chamadas Empresas B são companhias que, além do 
benefício econômico, estão voltadas para a geração de 
benefícios sociais e ambientais. Essas empresas contam 
com uma certificação que garante o atendimento aos 
referidos padrões. Em 2012, 39 empresas na América 
Latina foram certificadas como Empresas B: 22 no Chile, 
8 na Argentina, 6 na Colômbia e 3 no Brasil. Atualmente, 
há 450 empresas mapeadas na região com potencial de 
ser Empresa B, das quais há mais de 200 comprometidas 
e 90 em processo de certificação. A certificação implica 
passar por um processo rigoroso de análise do modelo de 
negócios, práticas trabalhistas e ambientais, e relação com 
a comunidade, entre outros.

Não há dúvida de que as Empresas B podem transformar-se 
em importantes agentes de mudança, tornando-se uma 
resposta aos grandes problemas da sociedade, como a 
pobreza, a desigualdade e a discriminação.
 
A Avina colaborou na consolidação do modelo, gerando 
reflexões com diferentes grupos e empresas comprometidas.  
Também apoiou a proposta do Sistema B, organização que 
apoia as Empresas B na América Latina, e colaborou para 
a entrada do modelo no Brasil. A apresentação oficial do 
Sistema B e das Empresas B foi feita nos escritórios da Avina 
em Santiago do Chile. 

Negócios de Impacto em 2013

A ferramenta Negócios de Impacto pretende vincular inova-
ção, negócios e pobreza, criando mecanismos de articulação 
que aumentem o grau de colaboração entre todos os atores 
da indústria e preencham lacunas de conexão que ainda 
caracterizam a cadeia de valor dos negócios de impacto. Para 
atingir este objetivo, a Avina, através da Direção de Negócios 
de Impacto, buscará:
 
1.  Fortalecer atores chave, como as incubadoras de negócios 

e os fundos de investimento de impacto e, especialmente, 
os espaços de encontro e articulação entre eles.

2.  Mobilizar os esforços de empresas de tecnologias aplicadas 
para buscar soluções originais aos desafios ambientais e 
de inclusão social de nossa região.

3.  Apoiar a criação de novas empresas e joint ventures 
voltadas para maximizar os impactos sociais e ambientais 
dessas novas tecnologias, produtos e serviços.

Isso permitirá à Avina fomentar um amplo ecossistema 
colaborativo de inovação capaz de fazer emergir uma nova 
economia, baseada em empresas e negócios rentáveis 
geradores de impactos sociais e ambientais significativos e de 
alcance global.

F E R R A M E N T A S  E  S E R V I Ç O S  D E  I M P A C T O

Negócios de Impacto (continuação)

Nossos principais parceiros e coinvestidores 
em 2012 para essa oportunidade são:

  Citibank: com o qual organizamos o Prêmio Citi para 
Microempreendedor na Argentina, Brasil e Paraguai e 
foi oferecido apoio no Peru.

  Omidyar Network e Rockefeller Foundation: com os 
quais organizamos o Fórum de investimento de impacto 
realizado em São Paulo e o Fundo de Inovação para a 
Economia de Impacto.

  Folha de S. Paulo: com o qual apoiamos o Prêmio ao 
Empreendedor Social.

  Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF): 
com o qual organizamos o Fórum de Mercados 
Inclusivos realizado em Lima, no Peru.

  Halloran Philanthropies: com o qual foi criada a 
incubadora de negócios florestais IDESAM na Amazônia. 
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A aprovação e implementação de leis de acesso à informação 
constituem uma tendência crescente na América Latina, 
assim como o crescimento de movimentos e iniciativas de 
governo aberto e dados abertos. A popularização do acesso à 
internet em dispositivos móveis e a facilidade do desenvolvi-
mento de aplicativos são também alguns dos elementos que 
justificam a dedicação a este tema.

Atualmente, há um interesse cada vez maior de movimentos 
de participação cidadã pelo uso das tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) como instrumentos na 
busca de transparência e prestação de contas, assim como 
as comunidades e organizações com experiência e interesse 
no desenvolvimento de tecnologias com fins cívicos. Esses 
fatores são importantes para a produção de mudanças sociais 
na América Latina. 
 
A ferramenta Tecnologia para a  
Mudança Social da Avina

A nova ferramenta de impacto da Avina chamada Tecnologia 
para a Mudança Social é voltada para a exploração do 
potencial do uso das TIC para os programas da organização, 
de modo que possam desenvolver, acelerar e expandir 
processos, e fortalecer a ação dos cidadãos mediante 
participação cívica. Além disso, a ferramenta promove 
investigações e sistematiza conhecimentos sobre modelos 
e teorias de mudança e sobre como essas tecnologias 
promovem a mudança social.
 
A Avina mapeou centenas de plataformas cívicas e dezenas 
de organizações e comunidades na América Latina voltadas 
para a exploração do uso de tecnologias para a mudança 
social. 

 

Tecnologia para a Mudança Social em 2013

Entre os projetos que já estão em andamento para 2013, 
destacamos o Fundo Acelerador de Inovações Cívicas. Em 
dezembro de 2012, a Fundación Avina, a Avina Americas 
e a Omidyar Network formalizaram uma parceria com o 
objetivo de fomentar o desenvolvimento de projetos de 
tecnologia de caráter cívico, preferencialmente baseados 
em dados abertos, que buscam aprimorar a prestação de 
contas e a participação cidadã.

Assim foi criado o Fundo Acelerador de Inovações Cívicas, 
que terá três anos de duração. Esse fundo busca reduzir 
a distânciaentre os movimentos cívicos e a tecnologia, 
identificando e apoiando integralmente a implementação de 
inovações tecnológicas que acelerem estratégias coletivas 
de mudança social na América Latina, especialmente em 
áreas urbanas.

Serão apoiadas iniciativas que sejam passíveis de 
reprodução, sustentáveis, voltadas para a mudança e para a 
implementação de políticas públicas, e com grande partici-
pação da sociedade civil. O Fundo também promoverá uma 
comunidade de prática e desenvolverá estudos e modelos 
sobre como as TIC podem acelerar a mudança social.
 
Na primeira das três convocatórias do fundo (2013, 2014 e 
2015), serão priorizados os investimentos em plataformas 
voltadas para os seguintes temas: monitoramento de 
indicadores de qualidade de vida, participação digital, 
monitoramento de planos e indicadores de governo, 
acompanhamento e controle de orçamentos públicos, 
mapeamento de recursos e coordenação da comunidade, 
acesso a informação e dados públicos, monitoramento do 
impacto ambiental, monitoramento da violação aos direitos 
humanos, consumo responsável e acompanhamento de 
eleições locais em países da América Latina. 

Tecnologia para Mudanças Sociais

Há um interesse cada vez maior  pelo uso das TIC como  
instrumentos na busca de transparência e prestação de contas.

Nossos principais parceiros e coinvestidores 
em 2012 para essa oportunidade são:

  Omidyar Network e Avina Americas: assinam 
parceria para um investimento conjunto de três anos 
(2013-2015) para o programa Fundo Acelerador de 
Inovações Cívicas.   
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A Avina propõe idéias para uma nova economia 
durante a conferência Rio+20 

De 15 a 17 de junho de 
2012, foi realizado no Rio 
de Janeiro o Fórum de 
Empreendedorismo Social 
na Nova Economia, evento 
realizado no marco da 
Conferência das Nações 
Unidas sobre o desen-
volvimento sustentável 
(Rio+20). Esse Fórum fez 
parte do espaço Humanidade 2012, que foi especialmente 
montado para a Rio+20 no Forte de Copacabana.

O Fórum foi organizado pela Fundación Avina, Ashoka, Skoll 
Foundation e Fundação Roberto Marinho. Também contou 
com o apoio da Inter-American Foundation, Rockefeller 
Foundation e Instituto Arapyaú.

O Fórum de Empreendedorismo Social na Nova Economia 
propôs uma diversidade de experiências capazes de inspirar 
práticas transformadoras para cidadãos, consumidores, 
empresas, associações civis e governos. Especialistas de todo 
o mundo reuniram-se para trocar idéias e soluções práticas 
que contribuíssem para novos paradigmas na agenda de 
sustentabilidade e para o surgimento de uma nova economia.  
O evento foi baseado no reconhecimento do papel decisivo 
que a iniciativa empresarial social possui no movimento que 
busca reunificar a sociedade, a natureza, a ética e a economia 
como bases para o desenvolvimento sustentável. Foi um 
chamado para que empreendedores de todos os setores e 
cidadãos conscientes dos desafios socioambientais do mundo 
contemporâneo participassem do debate, aprofundassem 
seus conhecimentos no tema e contribuíssem para o diálogo.  

Alguns temas do primeiro e segundo dias do Fórum foram: 
“Empatia e cuidado: paradigmas de uma nova civilização”, 
moderado pela jornalista da TV Globo, Renata Ceribelli, e 
apresentado pelo teólogo Leonardo Boff, o filósofo e educador 
colombiano Bernardo Toro e a socióloga Anamaria Schindler, 
“A transição para uma nova economia”, moderado pelo 
economista e sociólogo Ricardo Abramovay, e com a 
participação de Marina Silva, Tim Jackson, Brooke Barton e 
Eduardo Giannetti da Fonseca, e “Modelos de negócios para a 
nova economia”, com os convidados Carmen Correa, Luiz Ros, 
Margot Brandenburg y Valeria Budinich.

No terceiro dia, o tema “Empreendedorismo Social e 
Tecnologias de Colaboração” foi discutido pelos convidados 
Ellen Miller, Michel Bauwens e Silvio Meira, e “Cidades 
Sustentáveis: oportunidades para os empreendedores 
sociais” pelos convidados Boaventura de Sousa Santos, Javier 
Maroto e Oded Grajew.

Além dos principais debates, durante os três dias do fórum 
foram realizadas várias oficinas sobre diversos temas como 
acesso a água, energia, mineração, mudanças climáticas, 
ativismo e plataformas sociais, entre outros.

Durante o evento, Ricardo Abramovay apresentou seu 
novo livro “Muito Além da Economia Verde”, inspirado em 
um relatório sobre nova economia previamente elaborado 
pelo autor a pedido da Avina. Também houve atividades 
culturais como a apresentação da Orquestra de Instrumentos 
Reciclados de Cateura: Sonidos de la Tierra, do Paraguai, e 
o grupo teatral Os Inclusos e os Sisos: teatro de mobilização 
pela diversidade.
  
Após a finalização do Fórum de Empreendedorismo Social na 
Nova Economia, o atual Presidente e então Diretor Executivo 
da Fundación Avina, Sean McKaughan, participou juntamente 
com o secretário geral de Coordenação de Políticas e 
Agências de Negócios da Organização das Nações Unidas, 
Thomas Stelzer, e a secretária executiva da CEPAL, Alicia 
Bárcena, do debate “América Latina: o continente verde e 
suas vantagens comparativas frente ao contexto de escassez”.

Esse evento fez parte da série de debates sobre a região 
amazônica organizada pelo Fórum Amazônia Sustentável 
realizada no teatro Maria Clara Machado, Planetário da 
Gávea, no Rio de Janeiro.

Durante os três dias de realização, o Fórum contou com a 
participação de 4.550 pessoas em seis debates, 16 oficinas 
e duas apresentações culturais. Destas 24 atividades, 19 
estiveram sob a responsabilidade da Fundación Avina. 

Rio + 20

Luiz Ros do BID, Margot Brandenburg da Rockefeller  
Foundation, Carmen Correa da Fundación Avina e o economista 
Ricardo Amorim durante o debate “Modelos de negócios para a 
nova economia”. 
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Desde 2009, a Avina concentra seus esforços 
em um portfólio de Oportunidades para Impacto 
em escala regional. São estratégias em áreas 
relevantes para o desenvolvimento sustentável 
na América Latina que construímos com nossos 
parceiros e implementamos de forma consis-
tente nos diferentes países onde operamos. 
Para isso, a Avina está sempre avaliando local 
e regionalmente os desafios mais pertinentes 
para a sustentabilidade, visando determinar se 
há uma oportunidade para alterar a balança, um 
ponto de inflexão. Analisa também se a oportuni-
dade em questão, a contribuição da Avina, um 
processo colaborativo e a articulação de atores 
poderiam fazer a diferença. É necessário ter 
sempre consciência das limitações institucionais: 
às vezes ao dizer sim à uma oportunidade, é 
preciso dizer não à outra.

Depois de uma profunda reflexão sobre as tendên-
cias políticas, econômicas, sociais e ambientais 
na América Latina para os próximos dez anos, a 
Avina mapeou o que considera serem alguns dos 
desafios mais relevantes da região. Como fruto 
dessa análise e avaliação de nossa capacidade 
de contribuição e das realidades institucionais, 
ajustamos nosso portfólio de oportunidades na 
região. Cada uma dessas oportunidades repre-
senta um compromisso institucional para gerar 
mudanças significativas com nossos parceiros 
em um prazo de cinco a dez anos. É com grande 
prazer que apresentamos os focos de trabalho da 
Fundación Avina para os próximos cinco anos.

A partir de 2013, reduziremos muitas das ações locais 
em diferentes países que não respondem às estratégias 
das oportunidades de impacto regional do novo portfólio 
institucional. A estratégia de impacto da Avina em cada país 
será o conjunto de oportunidades do portfólio institucional 
da Avina que é trabalhado nesse país.

Consideramos que dessa maneira poderemos gerar um 
impacto ainda maior no desenvolvimento sustentável, reduzir 
conflitos de prioridades, aumentar a eficiência da gestão, 
assegurar recursos suficientes para cada oportunidade, 
fortalecer as capacidades das equipes locais, render mais 
e melhor no trabalho junto a nossos parceiros e agilizar a 
capacidade de resposta e ação em cada oportunidade. Segue 
uma breve apresentação de cada oportunidade do portfólio.

O portfólio possui diferentes categorias de oportunidade: 

Oportunidade em Desenvolvimento: Em sua fase inicial, a 
atuação da Avina na oportunidade identificada se circunscreve 
em espaços geográficos delimitados, procurando gerar 

processos colaborativos, aumentar a quantidade e diversidade 
de parceiros envolvidos, construir uma visão compartilhada, 
incubar experiências piloto, projetar de maneira participativa 
e colocar à prova uma estratégia de atuação nessa opor-
tunidade. Atualmente, contamos com três oportunidades 
em desenvolvimento que são priorizadas: Grande Chaco 
Americano, Indústrias Extrativas e Institucionalidade.

Oportunidade de Impacto: Uma vez obtidos os primeiros 
resultados e tendo uma massa crítica de parceiros que 
compartilham visão e estratégia de ação regional consolidada, 
a organização prioriza essa oportunidade e se volta para a 
geração de impacto no nível regional. Atualmente, temos 
seis oportunidades de impacto no portfólio: Acesso a Água, 
Cidades Sustentáveis, Energia, Estratégia para o Bioma 
Amazônico, Migrações e Reciclagem Inclusiva.

Para assegurar uma comunicação eficiente entre a Avina e 
o conjunto de parceiros, contatos e atores importantes em 
cada país, foi nomeado um Responsável de Avina em cada 
país no qual opera com o objetivo de apresentar uma postura 
institucional integral e acompanhar a pertinência das ações 
da Avina em relação aos desafios de sustentabilidade do país.

Portfólio de Oportunidades Institucionais



42

A V I N A  2 0 1 3  -  2 0 1 7

No marco do novo plano estratégico 2013-2017, a Avina 
propõe gerar, juntamente com seus parceiros, mudanças em 
escala e sustentáveis no tempo que melhorem a qualidade 
de vida de milhões de latino-americanos. Este objetivo está 
baseado em uma série de inovações que buscam garantir 
o impacto desejado. Uma dessas inovações é a criação das 
Ferramentas e Serviços de Impacto com as quais buscamos 
acelerar, desenvolver em nível continental e global, fazer 
sustentável no tempo e aprofundar o impacto do portfólio de 
Oportunidades da instituição.

Com equipes e estratégias de ação próprias, porém intrin-
secamente vinculadas às Oportunidades, essas Ferramentas 
e Serviços de Impacto - Mudanças Climáticas, Índice de 
Progresso Social, Negócios de Impacto e Tecnologia para 

o Progresso Social – constroem novas aprendizagens e 
parcerias em seus campos de atuação, ajudando a posicionar  
as Oportunidades também em espaços globais.
 
Além disso, possuem um papel crucial no desenvolvimento da 
inovação. Colaboram com as Oportunidades para identificar 
as inovações reconhecidas em campo, acelerar seu desen-
volvimento e aumentar seu alcance.  Por sua vez, as Fer-
ramentas e Serviços de Impacto desenvolvem, em trabalho 
conjunto com os parceiros da Avina, soluções inovadoras 
e eficazes para as demandas e desafios identificados em 
campo pelas Oportunidades. Cada uma dessas Ferramentas 
e Serviços contribui dessa forma para o impacto de cada 
Oportunidade do portfólio e transversalmente para todo o 
portfólio. 

Ferramentas e Serviços de Impacto
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Avina em Números

Investimentos na América Latina desde 1994

PAÍS TOTAL 2012
Argentina  28.111 811 
Bolívia 7.380 216
Brasil 44.101 3.095
Chile 20.792 842
Colômbia 3.383 340
Equador 5.865 363
Países centroamericanos y México 14.185 1.009
Paraguai 17.988 149
Peru 14.183 487
Uruguai 1.491 114
Venezuela 1.259 125
Mais de um país 206.713 5.010
Total 365.452 12.562

Cifras em milhares de dólares

O quadro e os gráficos refletem o acumulado investido em cada 
país quando um determinado país foi destinatário do investi-
mento. Nos casos em que um investimento da Avina teve impacto 
em dois ou mais países, ele foi classificado na categoria “Mais de 
um país”.

Desde 2009, a Fundación Avina possui uma parceria estraté-
gica e relação próxima com a Avina Americas, uma orga-
nização irmã e independente com sede em Washington, D.C. 
voltada para  ampliar o posicionamento nos Estados Unidos 
das causas que as duas organizações apoiam na América 
Latina.  Esta relação próxima permitiu-nos consolidar as 
cifras globais de nossas organizações de acordo com as 
Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF) para 
fazer um retrato do conjunto de nossas ações. As referidas 
demonstrações financeiras, auditados por Crowe Horwath, 
estão disponíveis para os interessados.

A parte principal dos recursos que a Avina mobiliza de 
outras fontes para as estratégias que prioriza é transferida 
diretamente para as organizações de nossos parceiros na 
América Latina.  Em alguns casos específicos e quando este 
papel representa um serviço para nossos parceiros e coin-
vestidores, a Fundación Avina ou a Avina Americas recebe e 
administra os fundos das parcerias de coinvestimento.

O quadro a seguir ilustra a diversidade de fontes de 
recursos que a Avina recebeu durante 2012:  

23.000.000
Viva Trust

1.900.000
Open Society 
Foundations

1.479.000
Omidyar Network

843.105
BID/FOMIN

665.906
Bill & Melinda Gates
Foundation

526.937
Rockefeller 
Foundation

300.000
Million Children 
Foundation

250.000
Banco 
Compartamos

237.000
Citibank

1.200.000
Skoll Foundation

283.267
Fundo Vale

1.365.267
Otros

32.050.482
Total USD

O fideicomisso VIVA Trust é uma organização criada pelo fundador da Avina e a principal fonte de fundos administrados pela 
Fundación Avina. Desde 2008, a Avina busca desenvolver parcerias de coinvestimento com outras organizações filantrópicas 
de forma pró-ativa para aumentar a quantidade e qualidade de recursos disponíveis para as estratégias continentais que apoia 
juntamente com seus parceiros na América Latina. 
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Indicadores de Desempenho

Desde 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 (que chamamos de “gestão de realizações”), finanças, investimentos sociais, nossos 
serviços e o clima organizacional.
 
A seguir, apresentamos alguns deles correspondentes a 2012:  

O quadro 1 mostra o número de contribuições relizadas em 2012 pela Avina e seus parceiros nas agendas priorizadas pela 
organização. Denominamos cada mudança de “realização”, e as contribuições que têm impacto sobre mais de um milhão 
de pessoas, nas quais a participação  da Avina foi importante e representa mudanças verificáveis na adoção de políticas 
públicas, nas redes de replicação, educação e aprendizagem, mudanças no ecossistema do mercado, mudanças nas rela-
ções de poder, nas tecnologias sociais e inovação, na melhoria da qualidade de vida e na conservação de recursos naturais, 
são chamadas de “ resultado de nível 1”.

Em 2012, conseguimos contribuir para 96 mudanças concretas na América Latina (realizações de resultado); 15 dessas 
mudanças geraram, cada uma, um impacto em pelo menos um milhão de pessoas (realizações de resultado de nível 1). 
Podemos constatar então que em 2012 conseguimos superar a meta estabelecida para essa categoria.

É com prazer que afirmamos que, além disso, superamos amplamente a meta estabelecida para as “realizações de 
processo”. Com este conceito, são definidos os avanços verificados durante o transcurso de um processo que aponta para 
realizações de resultado. São processos importantes, mas que ainda não alcançaram a mudança almejada.

Outro resultado muito animador, ilustrado no quadro 2, é a contribuição da Avina para as realizações de maior impacto. 
Como se pode ver, em 2012 nossa contribuição para as realizações de resultado de nível 1 foi muito superior à contribuição 
de 2010 e 2011.  

Cuadro 2 – Realizações de nível 1:  
contribuição da Avina 2010-2012

Cuadro 1 – Metas e realizações de resultados  
e de processo em 2012
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93%

67%67%

% de Realizações de resultado nível 1 
com alto valor agregado de Avina.
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Cuadro 4 – Mobilização financeira 2011-2012

Como vemos no quadro 4, a mobilização de recursos 
da Avina para as causas que apoia cresceu consider-
avelmente em relação a 2011, especialmente devido 
ao aumento da contribuição mobilizada de terceiros e 
particularmente pela contribuição da Avina em trazer 
investidores para fundos de investimento que apoiam 
negócios de impacto na base da pirâmide, o que em 

2012 foi de aproximadamente 27 milhões de dólares. A contribuição direta da Avina para as causas que apoia aumentou 
em parte pela aplicação de investimentos que originalmente estavam previstos para 2011. Com base nas informações 
disponíveis no momento, a Avina espera manter ou superar esses níveis em 2013. Vale ressaltar que a contribuição pro-
gramática da Avina inclui tanto o investimento social (doações), como a ação direta da equipe da Avina.

INDICADORES 2012 2011

Contribuição programática Avina USD 25.326.343 21.534.400

Mobilização de terceiros USD 47.375.885 24.000.000

Total mobilizado USD 72.702.228 45.534.400

Administração Avina USD 6.050.306 5.342.521

Indicadores de Desempeño (continuação))

Cuadro 3 – Realizações de resultado nível 1 por tipo de mundança  2007-2012 

O ano de 2012 foi o sexto ano no qual 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 
algumas lições sobre nosso desempenho e valor 
agregado institucional. Desde 2007, a Avina contribuiu 
para 76 realizações de nível 1, que são as realizações de 
maior impacto. Ao analisar essas mudanças no quadro 
3, constatamos que quase a metade são mudanças em 
políticas públicas, o que deixa clara a aposta da Avina 
em incidir nos espaços de decisão que afetam todos os 
cidadãos de uma cidade, província ou país.

43%
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14%
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Mudanças nas relações 
de poder
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Fundación Avina
Calle Evelio Lara, Casa N°131-B
Ciudad del Saber, Clayton
Panamá, República de Panamá
Tel: +[507] 317 1121

Fundador
Stephan Schmidheiny

Conselho Diretor
Sean McKaughan, Presidente
Anamaria Schindler
Antonio Espinoza
Brizio Biondi-Morra
Gabriel Baracatt (Ex-officio)

Equipe Executiva
Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo

Carlos V. Oxenford 
Diretor Administrativo e Financeiro 

Emily Fintel Kaiser
Diretora Executiva da Avina Americas

Guillermo Scallan
Diretor de Inovação Social

Márcia Pregnolatto
Diretora de Desenvolvimento Humano

Marcus Fuchs 
Diretor de Comunicação Estratégica

Valdemar de Oliveira 
Diretor de Negócios de Impacto

Sedes Nacionais
Argentina
Parera 15, piso 10
C 1014 ABA
Buenos Aires, Argentina
Tel: +[54] (11) 4816 2400
info.conosur@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

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

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

Paraguai 
Bruselas 2688 c/ Denis Roa 
Barrio Ycuá Satí 
Asunción, Paraguay 
Tel: +[595] (21) 612 746 
info.asuncion@avina.net

Peru 
Calle Mariano de los Santos Nº 183,  
oficina 802. Edificio “Polanco”  
San Isidro, Lima, Perú  
Tel: +[51] (1) 221 5070  
+[51] (1) 421 6017 
info.lima@avina.net

Responsáveis País
Argentina – Pablo Vagliente 
(pablo.vagliente@avina.net)

Boívia – Miguel Castro
(miguel.castro@avina.net)

Brasil – Glaucia Barros
(glaucia.barros@avina.net)

Chile – Francisca Rivero  
(francisca.rivero@avina.net)

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

Costa Rica – María José Meza
(mariajose.meza@avina.net)

Equador – Carolina Zambrano  
(carolina.zambrano@avina.net)

Guatemala – Cynthia Loría
(cynthia.loria@avina.net)

México – Federico Vázquez
(federico.vazquez@avina.net)

Nicarágua – Edgard Bermúdez
(edgard.bermudez@avina.net)

Paraguai – Eduardo Rotela
(eduardo.rotela@avina.net)

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

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

Venezuela – Guayana Páez-Acosta 
(guayana.paez@avina.net)
 
Pontos Focais nos Países sem 
Equipe Presente
Cuba – Pamela Ríos
(pamela.rios@avina.net)

El Salvador – Cynthia Loria
(cynthia.loria@avina.net)

Honduras – Cynthia Loria
(cynthia.loria@avina.net)

Porto Rico – Miguel Castro
(miguel.castro@avina.net)

República Dominicana – Raúl Gauto
(raul.gauto@avina.net)

Suriname – Guayana Páez Acosta
(guayana.paez@avina.net)

Gestores Regionais e Respon-
sáveis pelas Estratégias das 
Oportunidades de Impacto
Acesso a Água – Lil Soto e Raúl Gauto
(acceso.agua@avina.net)

Cidades Sustentáveis –
Diana Castro e Martín Beaumont
(ciudades.sustentables@avina.net)

Energia – Paulo Rocha e Ramiro Fernández
(energia@avina.net)

Estratégia para o Bioma Amazônico –
Juliana Strobel e Cecilia Barja
(eba@avina.net)

Migrações –
Cynthia Loría e Daniel Gonzales
(migraciones@avina.net)

Reciclagem Inclusiva –
Oscar Fergutz e Miguel Castro
(reciclaje.inclusivo@avina.net)

Gestores Regionais e Responsáveis 
pelas Estratégias das Oportuni-
dades em Desenvolvimento    
Grande Chaco Americano – Eduardo 
Rotela, Heiver Andrade e Andrés Abecasis
(granchacoamericano@avina.net)

Indústrias Extrativistas –
Paulo Rocha e Bernardo Toro
(industriasextractivas@avina.net)

Institucionalidade –
Federico Vázquez e Pablo Vagliente
(institucionalidad@avina.net)

Responsáveis pelas Ferramentas 
e Serviços de Impacto 
Mudanças Climáticas – Ramiro Fernández
(cambioclimatico@avina.net)

Índice de Progresso Social – Raúl Gauto
(indicedeprogresosocial@avina.net)

Negócios de Impacto – Carmen Correa
(negociosdeimpacto@avina.net)

Tecnologias para a Mudança Social –
Márcio Vasconcelos
(tecnologiacambiosocial@avina.net)

As informações foram atualizadas 
na data de publicação.


