
Impacto ético 
no mundo
financeiro



Impacto ético no mundo financeiro

É assim que avaliamos
os processos colaborativos
nos quais participamos.
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RELEVÂNCIA.
Se desejamos mudar o modelo de desenvolvimento 
econômico em nossos países, mudar as finanças é 
fundamental. As finanças éticas são o motor do 
desenvolvimento sustentável, pois aplicam 75% 
dos fundos na economia real e não em mercados 
especulativos.

ESCALABILIDADE.
Passamos de uma etapa inicial focada em dois 
países (Chile e Argentina) para outra fase com foco 
em cinco países (somando-se Brasil, Colômbia e 
Uruguai), buscando presença em países de todo o 
continente americano. 

Participação em espaços globais, como a filiação 
da Avina à Global Alliance for Banking on Values 
(GABV) em 2018.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
Precisamos de ações potentes para articular o que 
está disperso: grupos e organizações que praticam 
microfinanças éticas, consumidores e investidores 
conscientes (ou em processo de busca de sentido) não 
convocados (“movimento cidadão”) e os projetos 
sólidos que precisam de financiamento por meio de 
plataformas éticas.

INFLEXÃO.
Demonstrar que novos bancos, novos fundos e 
bancos tradicionais que adotam critérios de banca 
ética em suas operações são economicamente, 
ambientalmente e socialmente rentáveis.



CAPITAL SOCIAL.
Líderes regionais, como a Fundação Dinheiro e 
Consciência, Doble Impacto e Sistema B; atores locais 
como os investidores de finanças sociais, de impacto, 
organizações da economia social e do comércio justo, e 
famílias com grandes patrimônios; autoridades próximas 
às áreas social, ambiental, do mercado de capitais, de 
economia e finanças; ex-banqueiros, ex-funcionários de 
órgãos reguladores bancários e atores históricos 
associados à Avina em Economia Social e Solidária, e 
Comércio Justo.
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É assim que agregamos
valor aos processos
colaborativos.
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VISÃO
UNIFICADORA.
Colocar as finanças a serviço do desenvolvimento 
sustentável, criando bancos éticos na América Latina 
e acompanhando a transição de atores e instituições 
do sistema para práticas financeiras mais éticas e 
transparentes.

AGENDAS
DE AÇÃO COMUM.

Formação de equipe de liderança regional e formação 
de grupos promotores locais. Promover transferências 
metodológicas, estudos normativos e estudos de 
pré-viabilidade, além de realizar campanhas de 
comunicação.

INOVAÇÃO.
O próprio conceito de banca ética ou banca com 
valores é inovador, pois se baseia em critérios de 
não investimento (por exemplo, no caso de 
violação de direitos) e na transparência radical e 
governança dual com valores e práticas diferentes.

Os projetos têm três áreas como foco: ambiente, 
sociedade e cultura.
A banca investe em transações visando à 
sustentabilidade (de impacto negativo a impacto 
positivo).

INCIDÊNCIA.

• Lançamento de duas plataformas (Doble Impacto no 
Chile e Rede Dinheiro e Consciência no Brasil) e um 
fundo de mesocréditos sociais (Equilibrium na 
Argentina). 

• Adoção do conceito de Mesocrédito na Argentina.

• Existem bancos tradicionais dispostos a serem 
acompanhados em processos de mudança.
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Processos 
colaborativos
que geram
resultados.
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Nos casos dos fundos financeiros que a Avina 
apoia, estamos interessados em mostrar como os 
setores organizados da sociedade civil e do 
mercado que recebem financiamento da banca 
ética produzem impactos que, em um território 
delimitado, podem melhorar a qualidade de vida 
de seus habitantes de maneira direta e indireta. 

O investimento realizado pelo fundo de financiamento 
ético Doble Impacto (Duplo Impacto, em português), 
que em 2018 duplicou seu capital para o 
financiamento ético de projetos chegando a 2 milhões 

de dólares, pode medir seu impacto integral 
concentrando-se em um território, nesse caso foi 
Santiago do Chile. Assim, é possível visualizar a 
distribuição de recursos naturais, alimentos saudáveis, 
energia renovável, bases culturais e materiais 
reciclados por meio dessa estratégia. A cidade de 
Santiago e sua área metropolitana melhorou a 
disponibilidade de bens e serviços de qualidade para 
mais de 2 milhões de pessoas em um curto espaço de 
tempo (2017-2018) com um pacote de investimentos 
em 25 empresas voltadas para a geração de atividades 
e capacitações culturais, regeneração urbana 
(1.297.530 m2 foram construídos), reciclagem ou 
recuperação de materiais (volume alcançado de 1.017 
toneladas), produção de alimentos saudáveis (3.300 
kg produzidos), energia solar (geração de 84.443Kwh) 
e conservação, reflorestamento ou manejo orgânico 
de territórios (638 hectares recuperados). Além disso, 
foi criada, no Chile, a Fundação Dinheiro e Consiência, 
presidida por Joan Melé, expoente mundial de 
finanças éticas.

Na Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai, há 
Grupos Promotores da Banca Ética em atividade.
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Histórico.

2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015      2016       2017

Investimentos em 
diferentes fundos de 
impacto na América 
Latina. Elaboração do Guia de 

Monitoramento para 
Bancos para que 
possam medir sua 
transparência em 
serviços financeiros no 
Chile e Argentina.

Início da parceria com o Citi: prêmios para 
microfinanças na Argentina, Paraguai e Brasil para 
fortalecer microempreendedores (continuação).

Grupo Promotor de 
Finanças Alternativas para 
a Economia Social e 
Solidária: Gestão de 
conhecimento e 
sensibilização em eventos 
públicos. Identificação de 
“praticantes” da 
transparência e ética 
financeira na Argentina.

Fundo AVETI em parceria 
com a Etimos Cone Sul: 
primeiro fundo ético de 
investimentos 
(2012-2015) para a 
Argentina.

Início de visitas com Joan Melé 
(continuação)

Parceria com a 
Doble Impacto e 
Sistema B com o 
apoio da P4NE 
para promover a 
banca ética na 
região.  
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Dados relevantes.
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A Fundación Avina investiu 1,3 milhão de dólares desde 2009 em fundos de impacto e 
plataformas financeiras na América Latina.

Segundo pesquisas da Global Alliance for Banking on Values - GABV, os bancos baseados 
em valores investem 75% de seus ativos na economia real enquanto que os bancos 
tradicionais investem 41%.

A Doble Impacto, Equilibrium e a Rede Dinheiro e Consciência financiaram mais de 70 
iniciativas nas áreas de economia, sociedade e cultura no Chile, Argentina e Brasil, 
mobilizando mais de 5 milhões de dólares. 

Coinvestidores. Parceiros.

GABV – FUNDAÇÃO DINHEIRO E 
CONSCIÊNCIA – DOBLE IMPACTO – 
SISTEMA B –  SUMATORIA – FIS – 
INVERSOR – PYMECAPITAL
Grupos Promotores da Argentina, Brasil, 
Colômbia e Uruguai
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Depoimento

Joan Melé, presidente de la
Presidente da Fundação Dinheiro e Consciência.

Meiri Inoue, miembro del Consejo
Consultivo do EcoSocial, Brasil.
 
“Acredito ser fundamental o apoio da Fundación Avina e de outras fundações à banca ética, porque 
realmente ela se tornará um motor de mudança social e ambiental muito potente. Não se trata 
somente de financiar ou não financiar projetos, mas sim de criar uma consciência no uso do dinheiro. 
Por isso, acredito que a parceria entre a Avina e a banca ética é fundamental, pois grandes benefícios 
sociais serão produzidos em curto prazo.”

“Em 2018, estabelecemos e fortalecemos a associação com a Fundación Avina para desenvolver uma 
das maiores iniciativas de impacto da EcoSocial, a Rede de Dinheiro e Consciência. Nesse projeto, que 
busca criar um fluxo mais saudável de dinheiro, a Avina contribui com sua experiência e relações 
comerciais com diversos atores do ecossistema das finanças de impacto e nos mostra a importância de 
promover ações coordenadas com outros países da América Latina para produzir mudanças estruturais 
no sistema financeiro. Além disso, vivemos intensamente a colaboração e a confiança em nossa 
relação, porque acreditamos na base de uma nova economia. No segundo semeste, conseguimos 
atingir juntos resultados inimagináveis: lançamos uma plataforma de empréstimos peer to peer com 
um volume de 1,25 milhão de reais investidos em 3 empresas e 14 eventos que alcançaram mais de 
1.600 pessoas em 8 cidades do Brasil. Que venha 2019! "






