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Walelasoetxeige Txai Suruí, do povo indígena Paiter Suruí, defensora da Amazônia

Walelasoetxeige Txai Suruí, do povo indígena
Paiter Suruí e fundadora do Movimento da
Juventude Indígena de Rondônia, tem a força
da juventude, mas ao mesmo tempo reflete e
expõe suas ideias com uma maturidade
impressionante. E foi exatamente o que fez na
COP 26, em Glasgow, impactando o mundo
com argumentos de sua amada Amazônia e
defendendo a perspectiva do Sul Global no
maior cenário das decisões climáticas globais.
Txai é parceira da Fundación Avina no
programa Vozes pela Ação Climática Justa.
Durante o ano de 2021, sua inspiração também
teve um forte impacto em todas as áreas de
nossa organização. Estamos honrados e
orgulhosos dessa parceria e, por isso, Txai é a
capa do nosso relatório anual de 2021.
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MENSAGEM
DO
PRESIDENTE
Sean McKaughan.
Presidente do Conselho Administrativo.

Vivemos tempos de grande incerteza e
indignação exaustiva. Ao cansaço provocado
por uma pandemia que se prolonga para o
terceiro ano com recordes de contágios no
mundo, somam-se os transtornos
econômicos gerados, as injustiças reveladas
com tanta clareza, as falhas do sistema
democrático e os fracassos dos governos.
Também começamos a desconfiar
profundamente de certos avanços
tecnológicos como: mídias sociais,
inteligência artificial e até das próprias
vacinas que nos protegem. Parece que os
dados e fatos agora são relativos e subjetivos,
manipulados por todos os lados, o que mina
nossa confiança em uma realidade
compartilhada. Entretanto, a crise climática
exige justamente um alinhamento em torno
da ciência e do estabelecimento de
consensos sobre as ações necessárias se
quisermos evitar as piores consequências do
rumo em que estamos atualmente.
Assim sendo, é necessário dar uns passos
atrás para melhorar nossa perspectiva sem
minimizar a gravidade do que nos rodeia na
atualidade e veremos que muito do que nos
espanta hoje já se apresentava como
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tendência há 10 anos, desde as pandemias
da SARS, H1N1 e Ebola e da grande recessão
de 2008 até a polarização na região evidente
nos discursos da Aliança Bolivariana para os
Povos da Nossa América (ALBA). Em um
mundo globalizado e altamente conectado, o
que acontece em uma região afeta a todos
em uma velocidade maior do que o tempo
que demoramos para ajustar nossas
estruturas e instituições às novas realidades.
Os vírus contagiam o mundo com grande
velocidade, juntamente com as tecnologias,
perspectivas, opiniões e dados. Entretanto,
nossa vulnerabilidade também pode ser
nossa força.
A Fundación Avina aprendeu, juntamente
com seus parceiros, que a disrupção é
também uma oportunidade quando
buscamos mudar sistemas, porque ela
oferece uma possibilidade de fazer as coisas
de forma diferente, atualizar referências e dar
visibilidade a novas vozes.
O incêndio abre feridas na floresta de onde
brotam novas espécies de plantas. Para
aproveitar a oportunidade e crescer, é preciso
saber responder rapidamente, adaptar-se às
novas condições e espalhar suas sementes
depressa. No processo de seleção, as
espécies flexíveis e ágeis levam vantagem
quando ocorre uma mudança no curso
natural das coisas.

O Conselho Administrativo da Fundación
Avina está muito satisfeito com a habilidade
demonstrada pela nossa equipe para se
adaptar às condições em constante mudança
e para manter seu foco no impacto visando
cumprir a missão institucional. Com muita
criatividade e de forma cada vez mais virtual,
nossa equipe sabe aproveitar as disrupções
para fortalecer os vínculos e aumentar a
relevância de nossas ações juntamente com
nossos parceiros, tanto em campo como
internacionalmente. Nós, que buscamos
realizar mudanças sistêmicas, estamos
sempre lendo o contexto para identificar
oportunidades quando ocorrem
perturbações nos sistemas que os deixam
permeáveis.
Os resultados obtidos em 2021 indicam
claramente que estamos no caminho certo
para aumentar nossa contribuição para as
comunidades nas quais atuamos em diversos
países do Sul Global. Apesar das dificuldades,
há muito a comemorar. E neste espírito,
quero agradecer a nosso fundador Stephan
Schmidheiny por sua visão que ainda nos
serve de guia, à Viva Trust por seu apoio
constante, aos meus colegas do Conselho
Administrativo por seu compromisso e
especialmente à equipe da Fundación Avina
por sua dedicação e precioso trabalho.

Sean McKaughan.
Presidente do Conselho Administrativo.
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MENSAGEM
DO DIRETOR
EXECUTIVO
Gabriel Baracatt.
Diretor Executivo.

Quando começou a pandemia, em 2019, nós,
como organização, decidimos nos conectar
com a dor da sociedade e com o impacto da
crise na economia em total empatia com a
vida das pessoas. Isso gerou um duplo
desafio: atender às demandas apresentadas
pela conjuntura e não desviar dos grandes
desafios que temos como sociedade global,
como as mudanças climáticas, a
desigualdade e a necessidade de fortalecer a
democracia. E foi isso que fizemos durante
2021: enfrentamos os desafios da conjuntura
sem perder de vista a necessidade de
trabalhar nos temas estruturais da
agenda global.
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Desde o início da pandemia, fomos uma das
primeiras vozes a defender a vacina como
bem público global, apontando para dois
temas centrais: a necessidade de transpor os
esquemas de desigualdade em termos de
acesso em nível global (principalmente nos
países com menos recursos) e desafiar o
status quo ao gerar um marco de
colaboração em escala global. Os dois temas
são fundamentais não somente para que a
vacina chegue a todas as pessoas, mas
também para lutar contra as consequências
negativas das mudanças climáticas e outros
desafios globais que este mundo cada vez
mais interdependente enfrenta.
Também colaboramos para que as vozes dos
excluídos fossem ouvidas na COP 26 e
trabalhamos em parcerias fundamentais com
empresas, governos, cidades, universidades,
sociedade civil e movimentos cidadãos para
aumentar a ambição e estabelecer
compromissos verdadeiros de redução de
emissões. Estamos trabalhando intensamente
em processos de inovação tecnológica
disruptiva para contribuir com soluções reais
de escala global para agendas importantes
como energia, acesso à água e outras

inovações. Ao mesmo tempo, participamos
da defesa dos direitos dos migrantes, da
criação de processos no âmbito de uma
economia justa e regenerativa, e no
fortalecimento do Estado de direito e da
democracia, entre outras agendas de impacto
regional e com cada vez mais alcance global
em continentes como África e Ásia.
Temos enormes desafios pela frente e o
compromisso de ir além é permanente, mas
com modesta alegria podemos dizer que
neste 2021 estivemos à altura dos desafios.
Juntamente com muitas organizações e
parceiros, foi possível gerar um impacto
relevante, consolidamos e alinhamos
estrategicamente uma equipe com
pensamento profundamente inspirador, com
capacidade de colaborar com outros e
mantivemos o compromisso permanente de
lutar pela dignidade humana e pela
conservação dos bens ecossistêmicos.

GBaraca
Gabriel Baracatt.
Diretor Executivo.
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QUEM
SOMOS
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A Fundación Avina é uma organização global que promove
processos colaborativos que mudam o status quo.
Geramos impacto a partir do Sul Global, de maneira colaborativa,
em prol da dignidade humana e do cuidado do planeta.

Somos impacto
colaborativo.

Relatório Anual 2021 - Fundación Avina

10.

Com uma visão estratégica, podemos dizer que participamos dos
processos de mudança desempenhando três papéis diferentes.

Vinculadores
Articulando atores chave

Criando uma visão unificadora

Criando agendas de ação comum

Orientadores

Implementando formas de trabalho próprias
(ColaborAção).
Promovendo a inovação nos programas
nos quais participamos
Trazendo nossa experiência em campo

Investidores

Contribuindo, eventualmente, com recursos
estratégicos e capital
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11. Onde
trabalhamos
grandes desafios globais, aplicando nosso
próprio modelo de trabalho, desenvolvido
durante anos no âmbito da ColaborAção.

Com uma equipe de mais de 150
profissionais e com um capital social de mais
de 8 mil parceiros ao redor do mundo,
durante o ano de 2021, com a perspectiva
de impacto no Sul Global, a Fundación Avina
conseguiu consolidar sua ação programática
em 27 países localizados na América Latina,
Caribe, América do Norte, África e Ásia.

Incorporar atores-chave e aproveitar
oportunidades de impacto são elementos
fundamentais para gerar mudanças
sistêmicas que restituam o valor da
democracia, estabeleçam as bases para uma
economia justa e regenerativa e aumentem
as possibilidades de atingir as metas
climáticas.

Com oito iniciativas estratégicas priorizadas
e outras ações programáticas em
desenvolvimento, buscamos gerar
mudanças sistêmicas que respondem aos

Estados
Unidos

Paquistão
Líbano
Tunísia

México
Honduras
El Salvador

Costa Rica

lêmen
Filipinas
Vietnã
Indonésia

Marrocos

Birmânia

Nicarágua
Haiti
República
Dominicana

Guatemala

Panamá

Camboja
Nepal
Tailândia
Bangladesh
Índia
Sri Lanka
Jordânia

Níger

Colômbia

Camarões

Equador

Egito

Peru
Bolívia

Etiópia

Brasil

Quênia
Uganda

Paraguai
Chile
Argentina

Uruguai

Iraque

Zâmbia
Lesoto

Madagascar
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12. Nossos
coinvestidores
Nosso mais sincero agradecimento àqueles
que nos permitiram alcançar um ano de
grandes resultados por confiarem e
contribuírem com nosso trabalho.
Agradecemos especialmente à VIVA Trust,
que continua apoiando o cumprimento de
nossa missão, e a todos os que, no ano de

• ACDI/VOCA
• Amazon Smile
• Ambev S.A./Água AMA
• AVSI/União Europeia
• Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID INE/WSA
• Banco Interamericano de Desenvolvimento
BID Lab
• Cervecería Boliviana Nacional S.A./Água
SOMOS
• Citi Foundation/CAF America
• Citi Latin America
• Cities Alliance/United Nations Office for
Project Services UNOPS
• Aguas Danone de Argentina S.A.
• Fonds Danone pour l’Ecosystème
• Danone Ltda.
• Dow
• Ford Foundation
• Fundación ArgenINTA
• Fundación Coppel
• Fundación de Beneficencia Pública Olivo
• Fundación Dinero y Conciencia
• Fundación Gonzalo Río Arronte
• Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
• Governo do Chile
• Green Climate Fund
• Heineken
• Helvetas Swiss Intercooperation PER
• Inter-American Foundation (IAF)
• International Development Research
Centre (IDRC)

2021, destinaram recursos para a operação
da Fundación Avina e execução de ações
programáticas em campo, pois nos
permitiram gerar impactos positivos na vida
de milhares de pessoas na América Latina,
Caribe, América do Norte, África e Ásia.

• Klabin S.A.
• Laudes Foundation
• Luminate
• Microsoft
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación - Argentina
• UN-Habitat
• Société des Produits Nestlé S.A
• Open Society Foundations
• Open Society Initiative for Europe
• PepsiCo, Inc.
• PepsiCo Foundation
• Programa de Pequeñas Donaciones del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
• Repapers Reciclaje del Ecuador S.A.
• Target Foundation
• Coca-Cola Argentina
• Coca-Cola de Chile, S.A.
• Coca-Cola Perú, S.A.
• Instituto Coca-Cola Brasil/The Coca-Cola
Foundation
• Coca-Cola Paraguay
• The Coca-Cola Foundation
• U.S. Department of State
• União Europeia
• United Way Worldwide/Citi Foundation
• W.K. Kellogg Foundation
• Walmart Foundation
• NDC Partnership
• WWF NL
• Xylem, Inc.
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13. Gênero
e diversidades
Diversidade, igualdade e inclusão são os
princípios que orientam a atuação da
Fundación Avina. Em 2021, avançamos na
atualização de nosso Diagnóstico
Institucional de Gênero e Diversidades,
identificamos lições aprendidas e conquistas,
e definimos as orientações para ampliar e
fortalecer a agenda de inclusão e
diversidades no nível organizacional.
A integração da perspectiva de gênero nas
iniciativas realizadas permitiu aumentar a
inclusão de grupos minoritários e ampliar
nosso trabalho pela defesa de seus direitos
humanos. Os indicadores dos projetos

apresentam resultados claramente voltados
para a realização de um trabalho
diferenciado por grupos, com políticas
afirmativas para cuidar e escutar os setores
mais vulneráveis.
Além disso, fortalecemos a formação da
equipe em temas de interculturalidade e
povos indígenas, inclusão das diversidades
de identidades de gênero e promovemos a
contratação trans e novas masculinidades.
Temos orgulho de toda essa jornada e
estamos motivados a avançar em nosso
constante compromisso com essa agenda.
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14. Carbono
neutro
A estratégia de carbono neutro adotada pela Fundación Avina completou seu terceiro ano
de execução. O objetivo é ser completamente carbono neutra até 2025 em suas operações
diretas e projetos.

Os grandes
marcos
alcançados no
ano de 2021
incluem:

A compensação das emissões
geradas pelo ecossistema do
qual a Avina faz parte,
juntamente com as organizações
World-Transforming
Technologies (WTT) e Avina
Americas.

O desenvolvimento de um sistema de indicadores
para monitorar as emissões no nível organizacional.
Realização de conversas informativas
com organizações parceiras
interessadas em conhecer a estratégia
e produção de materiais para
conscientização e capacitação interna.
Tudo isso se soma ao processo que estamos
realizando desde 2019 por meio do qual
compensamos as emissões geradas
internamente por nossos colaboradores e
colaboradoras.
Em 2021, as emissões da Fundación Avina e
seu ecossistema chegaram a 105,14
toneladas de CO2 equivalente. Este número
diminuiu em comparação aos anos

anteriores, devido a limitantes que os efeitos
da pandemia impuseram sobre as operações
e ações de redução de emissões. Para
compensar essas emissões, estamos
trabalhando com o Instituto Amazonas de
Conservação e Desenvolvimento Sustentável
(Idesam), que reflorestou um total de 45
hectares na Amazônia, na região de Uatumã.
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15. InnContext,
comunicação para
o impacto
O InnContext é um espaço com diferentes projetos de comunicação aberta e utiliza suas
diferentes plataformas de comunicação para dar visibilidade a ações e realizações de todos
aqueles que estão trilhando o caminho da sustentabilidade.

Agência de notícias
Trata-se de um serviço gratuito de informações
geradas pelas organizações e movimentos da
sociedade civil, voltado para jornalistas da região e do
mundo. Seu primeiro produto é um serviço de
notícias diárias sobre temas atuais da América Latina
e do mundo.

Agência InnContext
Uma agência de comunicação criada para
acompanhar as organizações da sociedade
civil na criação de estratégias e
desenvolvimento de produtos de
comunicação. A agência InnContext se
diferencia de outras agências do mercado,
pois contribui, em cada trabalho, com uma
profunda cultura colaborativa e um amplo
conhecimento do setor.

Editora Avina Irradia

Consultoria InnContext
A principal proposta desta
consultoria é trabalhar sobre
contextos hostis e torná-los
sustentáveis, previsíveis e favoráveis.
Muitas iniciativas públicas e privadas
fracassam, não por serem mal
planejadas, mas sim pela ausência de
uma estratégia para influenciar os
contextos, que é um fator
determinante para o sucesso de um
empreendimento.

A Fundación Irradia e a Fundación Avina, duas organizações que compartilham
valores fundamentais, sintonia e foco de abordagem, realizam um trabalho
colaborativo para a publicação de livros e outros produtos editoriais que são
distribuídos regionalmente. O produto inicial desse projeto é a Coleção Disruptiva,
uma série de títulos (com download gratuito) que abordam temas importantes de
maneira inovadora para gerar mudanças sistêmicas. O livro que inaugura a coleção é
Democracia bipolar de Carlos March.
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16. Ecossistema
Avina
Avina Americas
A Avina Americas é uma organização sem
fins lucrativos classificada na Seção 501 (c)(3)
isenta de impostos, com sede nos Estados
Unidos, que faz parte do ecossistema da
Fundación Avina e atua como uma ponte
para conectar pessoas, organizações
filantrópicas, empresas e agências
governamentais dos Estados Unidos às
causas apoiadas pela fundação na América
Latina e no mundo. Com a missão
compartilhada de promover o
desenvolvimento sustentável na região, a
Avina Americas trabalha em conjunto com a
Fundación Avina para conectar e engajar
atores globais em estratégias que melhorem
a resiliência social, econômica e ambiental.
Desde 2008, a Avina Americas apoia vários
esforços para confrontar alguns dos maiores
desafios enfrentados em nosso planeta. No
ano passado, seu trabalho concentrou-se em
três prioridades temáticas: ação climática,
inovação democrática e economia justa e
regenerativa. Além disso, a Avina Americas
apoiou a Fundación Avina em sua expansão
na direção do futuro do trabalho.
Recentemente, a Avina Americas também se
comprometeu com o governo dos Estados
Unidos para garantir que os direitos
trabalhistas, a equidade econômica e a

inclusão façam parte de sua agenda global
para a renovação democrática.
Acreditando que a mudança social real só
pode ser realizada por meio de um
compromisso colaborativo com a
diversidade, a igualdade e a inclusão, o
apoio da Avina Americas beneficia as
organizações e instituições que
compartilham e refletem esses valores.
Porém, nada disso seria possível sem as
valiosas contribuições de seus
coinvestidores, que ajudam a sustentar seu
trabalho no continente americano e para
além dele.
Em reconhecimento a seu compromisso
com os mais altos padrões de
responsabilidade e integridade financeira, a
Avina Americas possui a qualificação máxima
da Charity Navigator em saúde financeira,
responsabilidade e transparência. A Avina
Americas também recebeu a designação
Gold da GuideStar, pelo compromisso da
organização com a transparência fiscal e a
solidez de sua administração financeira. Suas
demonstrações financeiras consolidadas são
auditadas pela BDO e estão disponíveis no
website da Avina Americas.
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Desafios globais, soluções disruptivas
Durante mais de 25 anos, a Fundación Avina realizou investimentos
estratégicos de diversas maneiras e, com o tempo, construiu uma rede de
organizações que tem autonomia e na qual a fundação participa
ativamente. Veja a seguir algumas dessas iniciativas.

World-Transforming
Technologies (WTT)
Organização criada pela Fundación Avina e
que comemorou sua primeira década de
vida em 2021. A WWT é especializada em
inovação tecnológica, com diferentes
programas: 1) acompanhamento de
empresas tecnológicas disruptivas
early-stage para que cheguem ao mercado
com suas soluções de impacto; 2)
organização e realização de convites à
apresentação de propostas de inovação em
relação a desafios de impacto que
respondem a diferentes necessidades do
desenvolvimento sustentável; 3) prestação
de serviços de gestão de conhecimento,
como mapeamentos, sistematizações e
avaliação de pilotos tecnológicos; 4)
promoção da inovação orientada por
missões estratégicas por meio da formação,
coordenação e apoio de equipes científicas
extraordinárias. Este último programa é
realizado através do Centro de Orquestração
de Inovações (COI), que está desenvolvendo

excelentes inovações com grandes
pesquisadores brasileiros em áreas como
bioeconomia, bioplásticos e agricultura
familiar. Em seu website, estão disponíveis
diferentes publicações realizadas para
divulgar esse novo modelo metodológico de
inovação científico-tecnológica.
Com sede no Brasil, a WTT conseguiu
estabelecer presença em diferentes países
da região em 2021, como Argentina,
Paraguai e Bolívia, articulando o
componente de inovação do projeto Nanum
Mulheres Conectadas e o desafio Chaco
Innova. No México, Equador, Paraguai,
Uruguai e Argentina, a WTT realizou a
sistematização de processos de economia
circular que inspiram diferentes
empreendimentos a partir de uma iniciativa
coordenada pela equipe de Cidades
Sustentáveis da Fundación Avina, com o
apoio do BID Lab e Resilient Cities Network.
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Tecnologias em
negócios de impacto
Pera Complexity. Esta deep tech, criada em 2019

pela CUP Sciences, WTT e Fundación Avina, em 2021
apresentou pedidos de patentes para suas tecnologias
de dessalinização solar (D-SAL) e energia complexa
(Complex Energy), que se somam à patente já aprovada
para a criptografia de sigilo perfeito (Sekure), além de
conseguir a publicação da D-SAL como matéria de capa
na revista Advanced Sustainable Systems. Conseguiu
também fechar sua primeira rodada de semente de 2,1
milhões de dólares.

Plasma Water Solutions LLC. Apresentou seu

plano de negócios estratégico 2021-2023, conseguindo
fechar uma rodada de investimentos com seus investidores por 10 milhões de dólares, o que permitirá avançar
de maneira decisiva em seu objetivo de chegar ao
mercado com sua tecnologia de sanitização de água por
plasma (PWSS), além de promover as novas tecnologias
de Plasma Activated Water e Plasma Spectral Analysis.

Impact Innovation Alliance. Este consórcio
que incentiva soluções baseadas em
supercondutividade está desenvolvendo um
estudo (solicitado por uma empresa de mineração
de alcance global) para implementar seu principal
marco tecnológico, a bobina supercondutora, em
um contexto industrial real. A expectativa é que,
posteriormente, ela possa ser utilizada em minas,
demonstrando sua eficiência energética e hídrica.
Braerg. Avançou na realização inicial de testes
clínicos de seu fitoterápico cicatrizante para
apresentá-lo perante a autoridade nacional de
vigilância sanitária no Brasil.
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Criação de um banco
regulamentado no Chile
No dia 21 de dezembro de 2021, a Fundación
Avina, Fundação Dinero y Conciencia,
Fundação Proyecto Propio e Grupo Cultiva
apresentaram na Comissão de Mercado
Financeiro (CMF) do Chile o pedido de licença
bancária para operar como banco
regulamentado. Caso seja aprovado, será
concedida uma autorização provisória, que
permite criar o banco como sociedade de giro
exclusivo e fazer o levantamento de seu
patrimônio. A expectativa é que ele esteja
funcionando em 2023. Dessa forma,
juntamente com nossos parceiros, demos um
passo fundamental na direção de
institucionalizar as finanças éticas sustentáveis
na América Latina, além da abertura de
operações na Argentina, Uruguai e Brasil.
Essa jornada institucional é complementada
pelo trabalho realizado pela Global Alliance for
Banking on Values (GABV) no setor bancário
regional com 14 bancos comerciais
latino-americanos. A Fundación Avina, como
parceira estratégica da GABV, participou, em
agosto, fazendo uma exposição sobre o
impacto da COVID-19 na região e, no
encontro regional de novembro, facilitando a
sessão sobre as iniciativas financeiras globais
voltadas para a descarbonização das carteiras
financiadas pela banca.
A mensagem das finanças éticas também
pode ser identificada no trabalho de nossos
parceiros, como, por exemplo, na notável

resposta de investidores de Family Offices
chilenos e empreendedores rurais para
respaldar os mais de 70 créditos outorgados
na operação do Fundo de Desenvolvimento
Rural, no Chile, juntamente com a Balloon e
Fundação Dinero y Conciencia, para ajudar a
gerar a reativação econômica necessária
devido à pandemia.
No contexto pandêmico, nasceu também o
Fondo a Fondo, como resposta solidária criada
pela Fundação Olivo, Fundação Dinero y
Conciencia, Confederação de Organizações
Sociais e Fundación Avina, com o apoio da
União Europeia, pensada para apoiar
fundações e organizações sem fins lucrativos,
no Chile, afetadas pelo impacto duplo da crise
social do final de 2019 e pela pandemia. Frente
ao cenário crítico de possível encerramento ou
redução substancial das operações das
organizações sociais, a parceria criou o Fondo
a Fondo (Fundo a Fundo), que permitiu apoiar
24 organizações de diferentes regiões do país,
que receberam um incentivo significativo em
dinheiro e com as quais estamos
desenvolvendo um modelo de financiamento
mais resiliente por meio de assessorias
específicas. O programa foi destacado pela
União Europeia como uma contribuição
importante: “um fundo inédito, pois trata um
problema estrutural na cooperação
internacional, como a falta de financiamento
das organizações da sociedade civil para cobrir
os gastos de gestão”.
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AVINA
NO MUNDO:
UMA VOZ DO
SUL GLOBAL
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O contexto da crise evidenciou o fato de que
os problemas globais afetam o Sul Global de
maneira diferente, devido às assimetrias
estruturais de poder e de acesso a recursos. A
pandemia agrava as desigualdades e
deficiências dos sistemas de saúde pública,
como ficou evidente com as dificuldades
relacionadas ao acesso às vacinas contra a
COVID-19, que ainda estão longe de ser um
bem público e disponível de forma oportuna,
suficiente e igualitária. As novas vozes
emergentes questionam a gestão da crise
global, a ausência de sistemas de governança
internacional e a forma como se configura o
“novo normal”.
O cenário de crise global traz um horizonte de
possibilidades de transformação e o Sul Global
pode ser identidade e voz para seu
posicionamento, entendido não apenas em
termos de alcance geográfico, mas também de
seus pontos fortes políticos, geopolíticos,
epistemológicos e simbólicos, para a ação e
construção de novas narrativas e agendas
transformadoras que contribuam para a
mitigação da crise multidimensional que aflige
a humanidade, especialmente as mudanças
climáticas, que apresentam desafios urgentes.
O Sul Global precisa participar da criação das
condições necessárias para uma governança
global policêntrica, que avance na direção de
um novo normal justo, democrático e
regenerativo, a partir do reconhecimento da
diversidade, da recuperação de outras vozes,
saberes e práticas historicamente
invisibilizadas, assim como da reinvindicação
do valor do que é local, como parte do sistema
global e a partir de uma aproximação do sul
que ofereça uma alternativa viável à visão
tradicional norte-sul, que ainda domina as
medidas de resposta à emergência e as
políticas de desenvolvimento em nível global.
Por isso, as três grandes temáticas que
orientam o trabalho da fundação
continuam presentes em diferentes espaços
globais, tanto nos espaços de cooperação
internacional quanto nas arquiteturas
filantrópicas globais ou entre várias partes
interessadas diferentes, com o objetivo de
exercer influência em fóruns internacionais
com propostas e as vozes do Sul Global
para a transição na direção de uma
economia justa e regenerativa. Em 2021,

participamos ativamente no Global Future
Council on Social Cohesion and Just
Transition, na campanha Race to Zero
promovida pelos High-Level Champions da
COP25 e COP26.
Além disso, por meio da nossa permanência
como membros da COVID Response Alliance
for Social Entrepreneurs do Fórum Econômico
Mundial, assim como da participação da
Fundación Avina na Global Alliance for Banking
with Values (GABV), continuamos
comprometidos em avançar na transformação
de um modelo financeiro sustentável. Como
membros da Funders Organized for Rights and
Global Economy (FORGE) continuamos
apostando em um modelo econômico
centrado nas pessoas e no planeta com ações
de impacto, como a publicação de um
posicionamento conjunto durante a Cúpula
pela Democracia “Worker Organizing,
Empowerment and Rights as a Bedrock of
Democracy: A Joint Funder Statement and Call
to Action”, organizada pelos Estados Unidos.
Em um ano marcado, para as democracias do
mundo, pelo processo constituinte no Chile,
decidimos divulgar o que estava acontecendo
nesse país e organizamos uma série de
diálogos de repercussão internacional em
parceria com a Oxfam. Além disso, o
compromisso com a democracia e os direitos
humanos se reflete na articulação da
campanha da vacina como bem público a
partir da Argentina em parceria com o
Observatorio de Salud del Grupo de
Fundaciones y Empresas (GDFE) que teve
repercussão regional e global.
Sem dúvida, o caminho para a COP26 reforçou
a convicção na importância da colaboração e
da busca conjunta por soluções, facilitando a
assistência de diversas vozes de líderes do Sul
Global. Além disso, é importante destacar o
aumento do compromisso da filantropia
global evidente em espaços nos quais
participamos como a Edge Funders Alliance ou
o Council on Foundations. A Fundación Avina
e a plataforma Foundations 20 (F20) enviaram
recomendações para os membros do G20 e
G7 sobre a crise climática garantindo a
presença da voz da sociedade civil do sul.
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COLABORAÇÃO
Na Fundación Avina, trabalhamos aplicando nosso
próprio modelo de trabalho, desenvolvido ao longo de
quase 30 anos de experiência, chamado de ColaborAção.
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Baseado em cinco elementos
centrais, o modelo
ColaborAção ajuda a
identificar oportunidades
de impacto para trabalhar
processos colaborativos
sobre os elementos que
garantem mudanças
profundas.

Inovação

Visão
Unificadora

Capital
Social
Incidência

Agendas
Comuns
de Ação

Colaboração, um guia prático para promover a sustentabilidade é uma de nossas
publicações que disponibilizamos, de forma gratuita, para que organizações da
sociedade civil, governo e empresas privadas possam utilizar para aumentar seu impacto.
Seu autor, Sean McKaughan, presidente do Conselho Administrativo da Fundación Avina,
apresenta uma perspectiva profunda sobre a maneira pela qual a mudança social pode
contribuir para a sustentabilidade em longo prazo nos níveis local, regional e global.
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TRÊS
EIXOS PARA
IMPACTO
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Nosso objetivo como organização é responder aos grandes
desafios globais, buscando e aproveitando oportunidades de
mudança em sistemas que precisam de mais sustentabilidade e
igualdade. Veja a seguir alguns dos impactos mais importantes
do último ano divididos nos três eixos de ação apresentados
graficamente.

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
2024

2022

2021

2023
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AÇÃO
CLIMÁTICA
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Em 2021, um novo relatório sobre as
mudanças climáticas com bases científicas
reafirmou a urgência da crise global e, em
novembro, os governos federais se reuniram
na COP26 realizada em Glasgow para avançar
na direção de soluções. Os resultados revelam
os desafios gigantescos enfrentados pela
humanidade para alcançar a descarbonização
e assegurar a resiliência dos mais vulneráveis.
Durante o ano, colaboramos com diferentes
organizações e governos para responder a
esses desafios: em parceria com a NDC
Partnership, apoiamos os governos da
República Dominicana, Peru e Bolívia no
aumento de sua ambição climática com a
participação ativa de diferentes setores. Em
parceria com o Fundo Verde do Clima, 12
municípios do Paraguai aprovaram, pela
primeira vez, planos de ação climática, alguns
dos quais encontram-se em plena execução.
No Equador, entre 2019 e 2021, foi
disponibilizada aos governos estaduais uma
carteira com mais de 120 ideias de projetos
para ter acesso a financiamento climático com
apoio técnico especializado, como parte de
um plano de trabalho de longo prazo
construído de forma participativa com o
governo. Juntamente com o Instituto Nacional
de Tecnologia Agropecuária e a Fundação
Bariloche, apoiamos a criação de uma
Estratégia de Longo Prazo na Argentina. No
Brasil, foi firmado um novo acordo com o
Fundo Verde do Clima para criar uma
estratégia e aumentar as capacidades de
adaptação às mudanças climáticas de
agricultores familiares do Marajó por meio de
técnicas agroflorestais resilientes ao clima.
Com o objetivo de aumentar a ambição e
acelerar a ação para além dos governos,
durante o ano de 2021, apoiamos os High
Level Climate Action Champions para dar um
salto exponencial nos compromissos do setor
privado, financeiro e de governos locais
visando alcançar zero emissões líquidas até
2050 e para lançar uma campanha de ambição
semelhante para a resiliência. Como resultado,
na COP26, mais de sete mil organizações
sustentaram o compromisso de zerar suas
emissões líquidas até 2050 e foi aprovada a
estratégia quinquenal para aumentar a
ambição climática e acelerar a ação de cidades,
regiões, empresas, investidores e atores da

sociedade civil, reconhecendo o valor da
campanha global “Race to Zero”, da qual a
fundação participa.
Porém, embora os governos federais,
empresas, investidores e cidades tenham
assumido compromissos novos e um pouco
mais ambiciosos, por meio da revisão de
suas Contribuições Determinadas
Nacionalmente (NDC) e das campanhas
Race to Zero e Race to Resilience, esses
compromissos ainda são claramente
insuficientes, as emissões continuam
crescendo e a ação ainda é claramente
lenta. É imprescindível complementar esses
esforços com ações concretas nos
territórios, promover a mobilização dos
cidadãos e a inovação tecnológica.
Nesse sentido, durante o ano de 2021,
apoiamos a mobilização dos cidadãos pela
ação climática em mais de 90 países por
meio da campanha It’s Now. No Brasil,
Bolívia e Paraguai, teve início o programa
Vozes pela Ação Climática Justa, para alçar
a voz das populações locais da Amazônia e
do Chaco, para influenciar as soluções
climáticas aplicadas em seus territórios.
Além disso, continuamos apostando no
desenvolvimento de inovações tecnológicas
disruptivas (como aquelas desenvolvidas na
PERA) e sua implementação efetiva, como, por
exemplo, na dessalinização de água. Atuamos
também em locais altamente vulneráveis aos
impactos das mudanças climáticas,
promovendo a resiliência em diversas cidades
latino-americanas por meio do
reflorestamento com árvores nativas (como no
Pacífico Norte), da criação de espaços públicos,
hortas urbanas (em Lima) e da recuperação de
métodos de produção tradicionais como os
chinampas (em Xochimilco).
No Níger, Madagascar, Uganda, Zâmbia,
Guatemala e República Dominicana, lançamos
a Impulsouth, uma iniciativa pioneira de
cooperação Sul Global para fortalecer
capacidades e a ação climática.
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INOVAÇÃO
DEMOCRÁTICA
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O descontentamento dos cidadãos com as
dificuldades dos governos para enfrentar o
impacto sanitário e econômico da pandemia,
além do impacto produzido pelos altos e
persistentes níveis de desigualdade, corrupção,
violência e precariedade dos serviços públicos,
aumentaram visivelmente o desgaste das
democracias da região. Desafios antigos, como
a crise de representatividade, continuam sem
resolução e se somam a outros mais recentes,
como os que surgem de uma sociedade cada
vez mais digitalizada e dos avanços da
inteligência artificial. O futuro da democracia se
faz nas instituições, nas ruas e também nos
espaços digitais.
Nesse contexto, a Fundación Avina apoiou
esforços de construção de novos pactos
sociais por meio da ampliação do espaço
público e da inovação das dinâmicas de
participação, acesso e representação dos
cidadãos.
Com o objetivo de criar contextos mais
seguros para a mobilização dos cidadãos, no
México, criamos o primeiro Kit de Protesto
Feminista, que inclui protocolos de segurança
para ativistas e recomendações voltadas para
as autoridades para evitar o abuso policial e
excesso de força pública contra as
mobilizações. No Peru, depois de reunir
depoimentos e experiências de casos de
abusos policiais contra ativistas, conseguimos
criar o primeiro guia para que os ativistas
possam se proteger das estratégias baseadas
em tecnologia utilizadas pelo governo para
monitorar, intimidar, perseguir ou silenciar o
ativismo. Esses dois recursos são um material
de consulta fundamental para organizações,
ativistas, jornalistas e outros coletivos da região
que são vítimas dessas práticas, que violam
seu direito ao protesto e à liberdade de
expressão, online e off-line.
No contexto de protestos e revolta social na
Colômbia, em parceria com a iniciativa Ocupar
la Política, promovemos a participação e
diálogo público na Câmara Municipal de
Bogotá, com as estratégias Concejo a la Calle e
Concejo a la Casa. Pela primeira vez, os
vereadores realizaram uma audiência pública e
ouviram as preocupações dos cidadãos e suas
propostas. Foram elaboradas 923 propostas
cidadãs, que foram apresentadas à comissão

técnica da Câmara Municipal de Bogotá e hoje
fazem parte de várias ações definidas pela
instituição. Além disso, em cinco cidades da
Argentina, a sociedade civil organizada no
projeto Partícipes contribuiu para sustentar
mecanismos de prestação de contas por parte
dos governos locais, aperfeiçoou o uso de
tecnologias para a participação dos cidadãos e
facilitou a entrada de Mendoza e Rosario na
Parceria para Governo Aberto.
O Chile conseguiu modificar a Constituição
Política da República e a Lei Orgânica
Constitucional de Votações Populares e
Eleições, o que possibilitou a participação de
candidatos independentes nas listas da eleição
de membros da Assembleia Constituinte. Pela
primeira vez na história do Chile, 60% das
candidaturas foram apresentadas sem
qualquer relação com os partidos tradicionais.
Os resultados finais mostram que, do total de
155 mandatos, 48 foram conquistados por
candidatos independentes de forças
partidárias e 17 por povos originários. O Brasil
foi alertado sobre a falta de diversidade
cultural, ética e racial nas candidaturas a cargos
de eleição popular nos municípios e o
Supremo Tribunal Federal aumentou o
orçamento de campanha para grupos
minoritários, particularmente para a população
negra.
No Paraguai, uma coalizão de organizações
com representação da sociedade civil, setor
privado e governo promoveu a discussão do
primeiro projeto de lei de dados pessoais no
país, que inclui padrões internacionais de
direitos humanos e está em processo de
aprovação no Congresso. Na Argentina,
apoiamos a criação da Comissão de Assessoria
em Cibersegurança da Direção do Gabinete de
Ministros da Nação e a partir daí foi possível
estabelecer mecanismos abrangentes de
proteção de dados pessoais para proteger a
privacidade de milhões de pessoas. No
México, com o objetivo de tornar o espaço
cívico digital seguro para o exercício de todos
os direitos humanos, foram elaboradas
recomendações sobre liberdade de expressão
e discurso de ódio online, que foram
incorporadas pela Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos
Estados Americanos (OEA) em suas
recomendações ao governo mexicano.
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Na Colômbia, no contexto de execução do
acordo de paz, a Fundación Avina assumiu um
papel de acompanhante e agente promotor
dos processos de colaboração voltados para o
cuidado e manutenção do legado a ser
deixado pela Comissão da Verdade em junho
de 2022. A priorização da Comissão da
Verdade no trabalho com jovens é resultado
de estudos apoiados pela Fundación Avina
que identificam os elementos de uma
narrativa, os canais e mensagem para o
público jovem.
Em Glasgow, a jovem indígena

Walelasoetxeige Txai Suruí, parceira do
programa Vozes pela Ação Climática Justa,
discursou na abertura da Conferência do Clima
COP 26. Txai Suruí mobilizou a atenção dos
principais líderes mundiais sobre a urgência
climática e a importância de reconhecer o
papel dos povos indígenas como
protagonistas das soluções climáticas, exigindo
sua inclusão nos espaços de governança,
como um tema essencial da justiça climática.
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ECONOMIA
JUSTA E
REGENERATIVA
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Construir uma economia que aborde, ao
mesmo tempo, os desafios de circularidade e a
regeneração de ecossistemas garantindo
condições mais justas para todos tem sido
especialmente desafiador no contexto da
COVID-19.
Com a continuidade da pandemia durante
o ano de 2021, milhões de pessoas
perderam suas fontes de renda e trabalho.
Frente a essa realidade, era essencial evitar
que o maior custo da crise recaísse sobre os
elos mais fracos das cadeias globais de
agregação de valor. Com o apoio da
Fundación Avina, juntamente com os
outros membros da FORGE, organizações
parceiras conseguiram que 25 grandes
marcas mundiais da indústria de roupas se
comprometessem a pagar a totalidade dos
pedidos que haviam cancelado durante a
pandemia. No total, os fornecedores
recuperaram 20 bilhões de dólares.
Estima-se que essa ação possa ter evitado
que cerca de 1 milhão de trabalhadores,
principalmente na Ásia, perdessem seus
empregos.
Além disso, e também no contexto da
pandemia, os processos colaborativos
associados à agenda de reciclagem inclusiva e
economia circular registraram avanços
importantes em 2021. O Equador aprovou a
primeira lei de economia circular inclusiva da
América Latina. O governo federal do Chile
aprovou e deu início ao seu Plano Estratégico
para um Chile Circular até 2040. Além desses
avanços em normas e regulamentações, os
resultados quantitativos mostram que a

reciclagem inclusiva se consolida como uma
contribuição importante para o
desenvolvimento de um modelo próprio de
economia circular para a América Latina. Isso
fica evidenciado pelas 96 mil toneladas de
material recuperadas por organizações de
catadores apoiadas pela Latitud R, as 850 mil
toneladas recuperadas no âmbito de políticas
públicas apoiadas pela plataforma e os 3760
catadores formalizados na gestão integral de
resíduos.
Outras inovações em negócios também
renderam seus frutos. Em diversas cidades
latino-americanas, apoiamos mais de 30
soluções financeiramente sustentáveis e
escaláveis implementadas por MPMEs, que
melhoram a resiliência urbana e promovem
novos modelos de negócio, a transição para
uma economia circular e o uso eficiente de
recursos naturais. Na Argentina, nossa parceira,
a fintech Sumatoria, beneficiou mais de 270
mil pessoas, gerando acesso a alimentos e
cuidados básicos.
Colhemos também os frutos do modelo de
trabalho do Guate te Incluye, um programa
que demonstrou que quando populações
migrantes recebem acompanhamento e
oportunidades, essas pessoas se tornam
sujeitos sociais e econômicos importantes, cujo
potencial e experiência representam valores
agregados. O modelo foi replicado em El
Salvador, Costa Rica e Honduras com o apoio
de autoridades máximas na matéria, como
chancelarias, ministérios, setor privado e
sociedade civil, com potencial de beneficiar até
oito milhões de pessoas.
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OS
IMPACTOS
MAIS
IMPORTANTES
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CHILE,
POR UMA
CONSTITUIÇÃO
QUE SEJA
UM REFLEXO
DO PAÍS
A participação dos cidadãos chilenos conseguiu influenciar
positivamente na Assembleia Constituinte, modificando as
relações de poder (cidadãos-governo) que permitem
ampliar e repensar a democracia.
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A aprovação, em março de 2020, da Lei
21.216, que modificou a Constituição Política,
permitiu a participação de candidaturas
independentes. Antes, era necessário um
número de assinaturas de patrocínio
demasiadamente elevado. Além disso, as
assinaturas deveriam ser recolhidas
manualmente em um contexto de pandemia
e quarentena.
A reforma da Constituição Política permitiu
que os cidadãos iniciassem o processo
constituinte e garantiu, nas eleições de 2021,
48 mandatos para candidaturas
independentes, que foram eleitas para quase
um terço dos cargos em uma eleição em que
os partidos políticos tradicionais
conseguiram uma representação muito
baixa. Além disso, dos 155 lugares totais da
Assembleia, 17 vagas foram reservadas para
povos indígenas e foi estabelecida uma
formação em igualdade total entre homens e
mulheres, algo inédito no mundo.
Esses membros da Assembleia
independentes fazem parte dos cidadãos
não representados pelos partidos políticos e
lutam pelo reconhecimento dos direitos
humanos de jovens, mulheres e povos
indígenas na nova Constituição. Todas essas
vagas são fundamentais para iniciar
processos de incidência política que consiga
incluir e aprovar regras que beneficiem as
pessoas de maneira igualitária.

Por que a Fundación
Avina aposta nessa
iniciativa?
Como a América Latina é a região mais
desigual do mundo, o poder se concentra
nas mãos de poucos atores, tanto públicos
como privados. O descontentamento do
Chile perante essa desigualdade provocou
protestos de rua em 2019 e 2020 que
resultaram em uma saída pacífica e
permitiram avançar na direção de um
processo democrático aberto e inclusivo para
a redação de uma Constituição federal.
Processos como este estão alinhados com a
visão da Fundación Avina, com a qual
apoiamos a colaboração que permita a
redistribuição de poder e a ampliação do
espaço cívico, promovendo a participação
inclusiva e a organização e incidência política

dos cidadãos para a construção de
democracias mais éticas.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
Em um esforço conjunto, a Fundación Avina
e pelo menos 40 organizações de diversos
setores sociais do Chile coordenaram ações,
desde 2020, para influenciar a modificação
da Constituição Política que garantiu a
participação dos cidadãos não associados a
partidos políticos no processo constituinte,
com a consequente diversidade e inclusão na
formação da Assembleia.
A Fundación Avina é um dos convocadores
do espaço colaborativo de trabalho e
incidência política, agregando um capital
social crítico para o desenvolvimento da
reforma constitucional, pedra angular para
os processos de distribuição de poder na
redação da carta constitucional chilena. Este
trabalho permitiu gerar a construção de uma
agenda coletiva a partir da sociedade civil
para a contribuição política no processo
constituinte.

Impacto alcançado
Políticas públicas. Pela primeira
vez e de maneira inédita desde o
retorno à democracia em 1990, a
normativa e a institucionalidade
vigentes vinculadas ao acesso a
cargos de representação foram
interpostas por parte dos cidadãos
por meio de outras vias
complementares ao sistema de
partidos tradicionais.
Mudanças nas relações de
poder. A alteração constitucional
apoiada pela Fundación Avina e
outras organizações permitiu à
composição da Assembleia
Constituinte chilena um nível de
pluralidade e diversidade nunca
antes visto.
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O papel da Fundación Avina no processo de ampliação do
exercício democrático por parte dos cidadãos tem sido
fundamental. Os resultados das eleições para a Assembleia
Constituinte chilena demonstraram a grande necessidade do
povo por uma representação diferente daquela oferecida pelos
partidos políticos tradicionais”.
Leonardo Moreno, Fundación Avina.
“No ano de 2020, um grupo de organizações vinculadas ao
terceiro setor, inclusive a Fundación Avina, reuniu-se para
assumir a responsabilidade que nos tocava em um processo tão
importante como a redação de uma nova constituição, que
deixasse para trás a constituição atual, aprovada na ditadura, e
permitisse uma saída pacífica para o grave conflito que
vivíamos desde a revolta social de 2019. Queríamos contribuir
com nossa marca de organizações vinculadas há anos aos
temas da desigualdade, pobreza e desenvolvimento sustentável.
Assim, iniciamos um árduo trabalho que resultou na eleição de
11 membros da Assembleia Constituinte, que hoje são
fundamentais para a redação de uma constituição inclusiva e
com uma visão de direitos humanos. Em tudo isso, o papel da
Fundación Avina foi fundamental no processo de incidência
política, com suas contribuições para os debates parlamentares
e seu apoio à nossa organização”.
Rodrigo Jordán, coordenador do Movimento Independientes
No Neutrales.

Impacto nos eixos
estratégicos
da Fundación Avina

Inovação
Democrática

Impacto nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

1.191
candidaturas

714

48 lugares de um
total de 155 foram
conquistados por
candidatos
independentes não
pertencentes às listas
de partido e 17
foram ocupados por
representantes dos
povos originários.

candidaturas não pertencentes aos partidos tradicionais

14.796.197
eleitores tiveram maior opção de voto.

18.000.000

de pessoas foram
beneficiadas
indiretamente.
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Impacto nos componentes do processo colaborativo
Relevância

As demandas dos cidadãos e mobilizações de rua de
2019 e 2020 transformaram-se em um processo
democrático institucionalizado.

Momento
decisivo

Os protestos nas ruas evoluíram para a organização de
cidadãos ativos, com propostas baseadas em soluções
coletivas.

Escalabilidade

A saída democrática e inclusiva para o processo de
mobilização nas ruas é uma experiência de referência
para os países da América Latina que hoje fazem
mobilizações nas ruas.

Déficit de
colaboração

Os movimentos independentes, diferentes entre si e até
o momento desconexos, articulam-se e formam uma
aliança para abrir espaços de participação dos cidadãos.

Capital Social

A criação de plataformas de vinculação e mobilização com
critérios bons para todos permitiu uma saída democrática
para a mobilização e o exercício de um papel de
protagonista no posterior processo constituinte.

Visão
unificadora

A meta comum foi a construção de uma democracia
melhor, mais participativa e inclusiva.

Agenda
de ação
comum

As diversas ações permitiram assumir a responsabilidade
compartilhada entre atores sociais e partidos políticos
com representação no parlamento e governo.

Inovação

A interpelação ao sistema político permitiu uma ruptura
no mecanismo de representação para torná-lo mais
inclusivo.

Impacto

As ações realizadas permitiram mudar as regras do jogo
visando a um sistema de participação mais
representativo e diverso.
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39.
AS FINANÇAS ÉTICAS
MELHORAM A
VIDA DE CENTENAS
DE MILHARES
DE PESSOAS
NA ARGENTINA
Quase 300 mil pessoas foram beneficiadas com acesso ao
crédito em áreas de educação, cultura, meio ambiente e
desenvolvimento social inclusivo.
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Entre janeiro de 2020 e julho de 2021, a
plataforma de finanças éticas Sumatoria
gerou investimentos em 35 iniciativas de
economia social, agroecologia /orgânicos
/alimentação saudável, inclusão
financeira/igualdade de gênero, empresas
com impacto e economia circular. Com essa
mobilização de capital a partir do fundo de
impacto “Sigma” e do fundo “Covida” (criado
para contribuir para uma recuperação
econômica e social durante e
pós-pandemia), foi possível beneficiar
277.878 pessoas em 11 províncias
argentinas, especialmente na província de
Buenos Aires e na Cidade Autônoma de
Buenos Aires.

Por que a Fundación
Avina aposta nessa
iniciativa?
Saber onde e como injetar capital é fator
determinante para o tipo de sociedade que
vamos estruturando, pois disso depende a
manutenção do status quo ou o avanço na
direção de sua transformação. A Fundación Avina
apoia o paradigma das finanças éticas por seus
valores e princípios: investimento em economia
real, critérios de não investimento em áreas de
impactos ambientais e sociais negativos,
transparência ativa, governança inclusiva,
resiliência em longo prazo e cultura institucional
integral. Os três setores para os quais as finanças
éticas canalizam o investimento (meio ambiente;
desenvolvimento social inclusivo; cultura e
educação) respondem aos desafios estruturais
latino-americanos que devem ser revertidos:
desigualdade, perda de biodiversidade, exclusão
e baixa qualidade educacional.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
Por um lado, apoiamos a transformação da
plataforma Sumatoria visando à ampliação de
seu campo de atuação, agregando, ao seu
papel nas microfinanças, o mesocrédito e o
investimento de impacto. Além disso,
continuamos acompanhando a Fundação
Dinero y Conciencia, e em particular a Doble
Impacto, tanto para a abertura de um banco
regulamentado no Chile, como para o
crescimento da plataforma coletiva nesse país,
além da abertura dos “escritórios de impacto”
na Argentina, Uruguai e Brasil em 2021.
O processo de acompanhamento da
Sumatoria por parte da Fundación Avina é
permanente, associado a eventos públicos
de visibilização, fundraising, fortalecimento
institucional, entre outros aspectos.

Impacto alcançado
Mercado. As finanças éticas,
especialmente a chamada Banca Ética
Latino-Americana, ganha cada vez
mais visibilidade e se fortalece
institucionalmente, projetando uma
participação no mercado que, embora
seja muito pequena atualmente, terá
possibilidades de crescimento nos
próximos anos, principalmente com o
início das operações do banco
regulamentado.
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As finanças éticas sustentáveis crescem a cada ano na América
Latina graças ao trabalho das equipes de organizações como a
Doble Impacto e Sumatoria. Estamos dando um grande passo
solicitando a criação do banco ético no Chile. Temos certeza de
que os cidadãos, principalmente os mais jovens, vão optar cada
vez mais por essas alternativas financeiras que geram impacto
positivo na saúde do planeta e no bem-estar das pessoas“.
Pablo Vagliente, Fundación Avina.
“É evidente que temos hoje um modelo de desenvolvimento
insustentável que exclui milhões de pessoas e destrói o
ecossistema. A boa notícia é que existem diversas iniciativas,
empreendedores e empresas que estão criando soluções visando
a um modelo mais inclusivo, justo e sustentável. Na Sumatoria,
acreditamos em um mundo onde todas as pessoas possam
satisfazer suas necessidades e utilizar seu potencial em
harmonia com o planeta. Em nome da equipe, aproveitamos
para agradecer a Fundación Avina pelo apoio institucional que
nos dão desde que começamos e confiamos que vamos
continuar trabalhando juntos pelo desenvolvimento e
ampliação das finanças éticas na América Latina”.
Nicolás Xanthopoulos, diretor de Impacto da Sumatoria.

Impacto nos eixos
estratégicos
da Fundación Avina

Ação Climática
Economia Justa
e Regenerativa

Impacto nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

277.878
pessoas em 11 províncias

argentinas, principalmente

na província
de Buenos Aires

e na Cidade Autônoma

de Buenos Aires.

Relatório Anual 2021 - Fundación Avina

43.

Impacto nos componentes do processo colaborativo
Relevância

Com base em valores, princípios e práticas éticas,
fornecimento de acesso ao crédito para empresas em
setores socioeconômicos que apresentam respostas aos
desafios estruturais latino-americanos.

Momento
decisivo

Ampliação da institucionalidade dos bancos éticos nos
países da região. Os bancos tradicionais adotam
instrumentos financeiros alinhados e revisam seus
critérios de investimento.

1.191
candidaturas
Escalabilidade

Aumento da presença regional dos bancos éticos. Os
bancos comerciais adotam cada vez mais instrumentos
financeiros de impacto social e climáticos positivos.

Déficit de
colaboração

Poucas experiências bancárias alinhadas com os valores
dos bancos éticos na América Latina no universo
bancário dominado quase que completamente pelas
finanças tradicionais.

Capital Social

Apoio a atores das finanças éticas.

Visão
unificadora

O paradigma dos bancos éticos se baseia em uma
perspectiva compartilhada de princípios, valores e
práticas comuns.

Agenda
de ação
comum

Existência de um planejamento de curto, médio e longo
prazo.

Inovação

Estabelecimento de critérios de não investimento.
Priorização de três áreas da economia real para realizar
investimentos. Promoção da transparência radical no
rastreamento de crédito.

Impacto

Participação na Global Alliance of Banking on Values,
trabalhando com 13 bancos latino-americanos,
principalmente nos eixos de ação climática e
descarbonização de suas carteiras.
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EQUADOR
APROVA
A PRIMEIRA LEI
DE ECONOMIA
CIRCULAR
INCLUSIVA NA
AMÉRICA LATINA

Os catadores de materiais recicláveis influenciam em
regulamentos de inclusão no sistema de coleta de resíduos
urbanos e em modelos de inclusão econômica que os
tornam agentes de desenvolvimento e geradores de
emprego digno.
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Entre 2018 e 2019, a Fundación Avina e a
Rede Nacional de Recicladores do Equador
(RENAREC), com o apoio da Latitud R,
apoiaram a elaboração do projeto de Lei de
Reciclagem Inclusiva, no qual foram incluídas
demandas centrais, como o acesso ao
trabalho, ao material reciclável, a um salário
digno, ao direito à segurança social, assim
como reconhecimento, valorização e
pagamento pelo serviço prestado pelos
catadores. No final de 2019, foi apresentado
o projeto de Lei de Economia Circular. A
Assembleia Nacional resolveu unificar os dois
projetos em um projeto único,
denominando-o Lei Orgânica de Economia
Circular Inclusiva, e conduziu um processo de
contribuições dos cidadãos; a Fundación
Avina, RENAREC e outros parceiros tiveram
participação ativa nas comissões. Em julho
de 2021, foi aprovada a norma que propõe a
transição de uma economia linear para uma
economia circular inclusiva e que rege as
matérias de produção sustentável, consumo
responsável e gestão inclusiva de resíduos,
define atribuições e responsabilidades do
setor público na economia circular, além de
melhorar a regra de responsabilidade
ampliada do produtor. Essa lei reconhece e
valoriza os catadores de base como atores
importantes da circularidade, priorizando
suas atividades como geradoras de
desenvolvimento e emprego, em condições
de dignidade, igualdade e inclusão.

Por que a Fundación
Avina aposta nessa
iniciativa?
Porque a aprovação da lei representa a
realização do desejo de milhares de
catadores de base equatorianos pelo
reconhecimento, valorização, formalização e
promoção da reciclagem inclusiva dos
resíduos como parte da economia circular; e
porque define a institucionalidade,
governança e os sistemas de gestão para
promover a economia circular com inclusão
social no país.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
Ao longo do processo de elaboração e
apresentação da lei, a Fundación Avina
prestou assessoria estratégica e forneceu
informações tanto para a Renarec (espaço
com 54 associações e mais de 1500
membros, e que representa os interesses e
propostas de mais de 20 mil catadores de
base no Equador) como para a Assembleia
Nacional, em reuniões com a comissão
especializada responsável pela elaboração da
norma. Além disso, direcionou recursos da
Latitud R para contar com a assessoria
jurídica de uma especialista, que auxiliou nas
reuniões. A Fundación Avina também apoiou
a capacitação de catadores de base sobre os
conteúdos da lei e sua divulgação. Criou
parcerias e contatos com membros da
assembleia, autoridades de governos e
parceiros para divulgar as propostas de
reciclagem inclusiva para essa lei.

Relatório Anual 2021 - Fundación Avina

46.

Impacto alcançado
Qualidade de vida e conservação.
O reconhecimento, formalização e valorização do trabalho do catador de base apontam
para a melhora de suas condições de vida, pois promove sua participação formal nos
sistemas de gestão de resíduos e mais acesso aos materiais recicláveis, além de facilitar
melhorias nas condições de trabalho, como infraestrutura e equipamentos, transporte,
treinamento, acesso à segurança social e ao crédito.
Políticas públicas.
Pela primeira vez, o Equador conta com uma lei específica que assume a reciclagem
com inclusão social, no âmbito da economia circular em nível nacional e gera
institucionalidade, governança (regulamentação, controle, supervisão), capacidades e
recursos em prol dos catadores de base.
Redes de replicação, educação e aprendizagem.
A lei aprovada inclui programas de treinamentos para os catadores de base e promove
a certificação de competências de trabalho.
Mercado.
A lei aprovada melhora a participação dos catadores de base nos mercados de
materiais, pois promove sua vinculação a gestores ambientais nas cadeias de logística
reversa para sistemas de responsabilidade ampliada do produtor, assim como por meio
da certificação de competências de trabalho e qualificação técnica. Dessa forma, as
associações estarão em melhores condições para competir no mercado de reciclagem.
Mudanças nas relações de poder.
O mercado de reciclagem no Equador é administrado por poucas grandes indústrias.
Essa lei possibilita que organizações da economia popular e solidária, como os
catadores de base, melhorem sua participação na cadeia de negócio por meio da
comercialização direta com a indústria e da formalização através de convênios.
Conservação de recursos naturais.
A lei de economia circular prioriza a conservação de recursos naturais ao promover o
design ecológico, a reutilização e a reciclagem de resíduos, o que diminui a demanda
por matérias primas, sua extração e transporte, que produzem gases de efeito estufa.
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Participar de uma realização histórica que torna a inclusão e a
igualdade uma realidade no Equador é uma experiência

maravilhosa que demanda alto compromisso para manter e
gerenciar a mudança”.

Felipe Toledo, Fundación Avina.
“A aprovação dessa lei vai trazer uma mudança para as famílias
dos catadores do Equador, para que nós tenhamos os mesmos
direitos que qualquer trabalhador, acesso ao seguro social, à
educação, à moradia, a um salário e um trabalho dignos. O

apoio dado pela Fundación Avina foi muito importante para
essa conquista. Muitíssimo obrigada!”.

Juana Iza, presidente da Rede Nacional de Recicladores do
Equador - RENAREC.

Impacto nos eixos
estratégicos
da Fundación Avina

Inovação
Democrática
Economia Justa
e Regenerativa

Impacto nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

20.000
famílias de catadores com melhores

condições de emprego e renda.

80.000

pessoas diretamente
beneficiadas com bens
e serviços.

1.7 milhões
de pessoas beneficiadas de forma indireta.
(pelo menos 10% da população).
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Impacto nos componentes do processo colaborativo
Relevância

Contar com uma Lei Orgânica é uma grande oportunidade
para impactar positivamente o sistema linear e de exclusão
da gestão de resíduos e da economia de descarte, que
perpetua as desigualdades sociais.

Momento
decisivo

Embora a Lei estabeleça que os sistemas públicos e privados de gestão de
resíduos devem incorporar formalmente os catadores de base, é
fundamental trabalhar em seu regulamento e normativas técnicas
secundárias para que sua aplicação seja efetiva e modifique a realidade
com um foco de circularidade e inclusão. Os catadores terão visibilidade e
posicionamento definidos como atores essenciais na gestão de resíduos.

Escalabilidade

A aplicação da Lei e seu regulamento deve gerar impactos nos
modelos de gestão de resíduos e nos sistemas de produção
visando à transição para a circularidade, já que no nível
normativo não é possível escalar mais em vista da lei ser
federal. Sua aplicação adequada será aquela que permita
alcançar impactos em massa.

Déficit de
colaboração

Observa-se um déficit de colaboração na associação de municípios,
pois se sentem afetados em seus interesses pela nova lei que
reconhece o trabalho dos catadores de base. Observa-se uma situação
parecida no setor privado, que não se mostra propício à definição da
norma técnica para a responsabilidade ampliada do produtor.

Capital Social

Nessa conquista, ao lado da Fundación Avina participam a
Renarec e seus membros, parceiros da reciclagem inclusiva como
a Reci Veci, Fundação Alianza en el Desarrollo, Alianza Basura
Cero, Asamtech, Fundación Circular, os membros da assembleia,
seus assessores, técnicos, acadêmicos e profissionais de Direito.

Visão
unificadora

Foram fornecidos recursos financeiros, informações e
assessoria para alinhar uma visão sobre a inclusão na
economia circular dos resíduos, por meio de reuniões,
oficinas, treinamentos e trocas com os diversos atores.

Agenda
de ação
comum

O próprio processo de elaboração e aprovação da lei foi
baseado em uma agenda de ação compartilhada entre vários
atores chave. Foram criadas parcerias e contatos com membros
da assembleia, autoridades de governos e parceiros para
divulgar as propostas de reciclagem inclusiva para essa lei.

Inovação

Primeira lei de economia circular, que também se define
como inclusiva.

Impacto

Foram fortalecidos o conhecimento e as capacidades da
RENAREC para poder liderar o processo de incidência
política na elaboração e aprovação dessa norma.
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CHILE JÁ
TEM SEU PLANO
ESTRATÉGICO
E ACELERA
NA DIREÇÃO
DA ECONOMIA
CIRCULAR
Com a aprovação e início do plano estratégico, o modelo de
economia circular chileno estabelece metas concretas para
2040.
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Com a realização da Segunda Edição do
Fórum Latino-Americano de Economia
Circular no Chile em 2018, foi dado o
primeiro passo para a criação do plano
estratégico de economia circular no país. No
final de 2019, o Ministério do Meio Ambiente
liderou um processo de elaboração e criou
uma comissão estratégica composta por 33
representantes dos setores público, privado,
acadêmico e sociedade civil. A Comissão se
reuniu durante 8 meses e, por meio de um
processo participativo de diálogo e acordos,
foi possível definir o conteúdo e o alcance do
plano estratégico, que foi submetido a
consulta pública em dezembro de 2020. A
partir das observações recebidas, foram
feitas correções e o documento final foi
elaborado de forma participativa e
consensual.
O plano estratégico estabelece metas e um
plano de ação para 20 anos com quatro
eixos de trabalho: inovação, cultura,
regulamentações e territórios. O documento
apresenta 28 iniciativas concretas e seu
respectivo plano de ação, sendo uma delas o
reconhecimento e inclusão dos catadores de
base, iniciativa apoiada pela Fundación Avina
em conjunto com a Associação de Catadores
do Chile. A proposta é atingir a quantidade
de 180 mil empregos verdes e de trabalho
decente até 2040, além da redução de 25%
de resíduos sólidos municipais, aumento de
65% na taxa de reciclagem de resíduos
municipais, aumento de 75% na taxa geral
de reciclagem e eliminação de 90% dos
micro aterros sanitários do país.
O início do plano estratégico foi
institucionalizado no governo por meio de
diversos órgãos que terão a tarefa de
monitorar seus avanços. Mas conta também
com o compromisso e responsabilidade de
diferentes setores. Além da iniciativa de
inclusão dos catadores de base, a Fundación
Avina assumiu a responsabilidade de
colaborar de maneira mais direta no apoio à
reativação circular dos territórios e promover
a transição de empresas a zero resíduos.

Por que a Fundación
Avina aposta nessa
iniciativa?
A Fundación Avina promove o modelo de
economia circular justa e regenerativa. A
criação desse plano estratégico por meio de
um processo participativo é fundamental
para promover agendas de colaboração
visando a um modelo econômico
sustentável.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
A Fundación Avina fez parte desse
movimento desde o início, participando,
juntamente com a Associação de Catadores
(Anarch), de maneira formal no Fórum de
Economia Circular realizado em 2018, sendo
um dos 33 membros da comissão estratégica
responsável pela criação do plano. A
Fundación Avina também colaborou em
diversas instâncias de reuniões de
preparação e planejamento da convocação
para implementar o processo,
acompanhando as propostas dos catadores
e intervindo na resolução de alguns conflitos.

Impacto alcançado
Políticas públicas. Esse plano
estratégico de economia circular Chile
2040 é um marco de referência para a
criação de políticas públicas em
matéria econômica, social e ambiental
para os próximos 20 anos.
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O Plano Estratégico para um Chile Circular até 2040 é fruto de
um trabalho transversal e amplo de todos os setores da
sociedade. Se formos capazes de concretizar esse plano e levar a
visão circular a diferentes setores de nossa sociedade,
poderemos melhorar a qualidade de vida das pessoas em seus
territórios, cuidar e regenerar os ecossistemas de nosso país e
abrir diversas alternativas novas de crescimento verde”.
Carolina Schmidt, ex-ministra do Meio Ambiente.

Impacto nos eixos estratégicos da Fundación Avina

Economia Justa e Regenerativa
Impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

180.000
pessoas diretamente
beneficiadas pela melhoria
de bens e serviços.

14.400.000
de pessoas beneficiadas
indiretamente.
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Impacto nos componentes do processo colaborativo
Relevância

A economia circular representa uma resposta ao grande
desafio da crise climática. É um modelo que gera
consenso em diferentes setores e que demanda esforços
conjuntos, mudanças de escala e decisão política para
ser consolidado e ampliado.

Momento
decisivo

A proposta de elaborar esse plano estratégico resulta da
experiência comparada com países europeus e permite
definir uma estratégia de longo prazo para o modelo de
economia circular no Chile.

Escalabilidade

O Plano Estratégico para o Chile Circular 2040 é a base para
conduzir estrategicamente as decisões de política pública e de
investimento nos próximos 20 anos. É um programa de
governo que transcende os governos que ocupam o poder,
pois apresenta uma possibilidade de escala de alta magnitude.

Déficit de
colaboração

A elaboração desse plano estratégico necessitava que a
sociedade como um todo estivesse atenta e em condições
de participar ativamente. A Fundación Avina concentrou-se
em divulgar o processo entre as organizações sociais,
empreendedores e principalmente os catadores de base.

Capital Social

Para realizar esse plano estratégico foram convocados os
setores público, privado, acadêmico e sociedade civil.

Visão
unificadora

Esse plano estratégico permitirá que, até o ano 2040, a economia circular
regenerativa impulsione o Chile na direção de um desenvolvimento
sustentável, justo e participativo centrado no bem-estar das pessoas, por
meio do cuidado da natureza e seus seres vivos, gestão responsável e
eficiente dos recursos naturais e uma sociedade que utiliza, consome e
produz de maneira sustentável e consciente, promovendo a criação de
empregos verdes e oportunidades para as pessoas e organizações.

Agenda
de ação
comum

Consiste em um mapa de 28 iniciativas, cada uma das quais
contém um plano de ação. Essas iniciativas são agrupadas
em quatro grandes eixos de ação: inovação circular, cultura
circular, regulamentação circular e territórios circulares.

Inovação

Todo o processo de elaboração do plano estratégico
realizado de forma consensual e com a participação dos
cidadãos, assim como a própria proposta de elaborar esse
plano de ação público-privado em um compromisso com
prazo de 20 anos é uma inovação social por si só.

Impacto

O plano estratégico apresenta como ponto forte o fato de ser
uma base ou um marco de referência para a elaboração de
políticas públicas sobre economia, produção, meio ambiente
e educação nos próximos anos, mas também influencia em
definições de gasto público e de investimento privado.
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LATITUD R
SE FORTALECE
COMO PLATAFORMA
REGIONAL PARA
AUMENTAR A ESCALA
DA RECICLAGEM
INCLUSIVA E
ECONOMIA CIRCULAR
Os indicadores apresentados pela plataforma em 2021
indicam um avanço importante em sua missão de promover
a reciclagem inclusiva como contribuição para o
desenvolvimento de um modelo próprio de economia
circular na América Latina.
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Depois de um 2020 no qual a pandemia
complicou muitíssimo a manutenção e
avanço dos projetos realizados pela Latitud R
(antes chamada de Iniciativa Regional de
Reciclagem - IRR), em 2021 foi possível fazer
uma retomada parcial, embora com muito
acompanhamento à distância, da atividade
dos programas de reciclagem inclusiva. Isso
ficou evidente nos avanços alcançados nos
principais indicadores de impacto definidos
pelos parceiros da plataforma.

Por que a Fundación
Avina aposta nessa
iniciativa?
Há mais de 10 anos, a Fundación Avina
aposta na construção de uma plataforma de
colaboração intersetorial, visando gerar
sinergias e coinvestimentos e multiplicar o
impacto de atores que atuam na agenda de
reciclagem inclusiva como parte de suas
estratégias institucionais de investimento
social e impacto. A aposta da Latitud R foi
extremamente bem-sucedida, não apenas
por suas realizações e sua presença em toda
a região latino-americana, mas também por
sua arquitetura de colaboração onde
convivem empresas privadas, a cooperação
para o desenvolvimento e as organizações
de catadores, com um modelo de
governança e operação inovador que desafia

a lógica tradicional da filantropia e da
cooperação, incluindo os próprios catadores
nos esquema de governança e tomada de
decisões.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
A Fundación Avina desempenha dois papeis
na Latitud R. Por um lado, é sócia
cofundadora da plataforma (em 2011) e, por
outro lado, desde 2016, é responsável pela
execução de suas ações, tarefa designada
pelos sócios visando ao aproveitamento da
estrutura regional da fundação, sua
capilaridade em campo, sua capacidade de
execução e todos os elementos que são
colocados em jogo quando lidera processos
colaborativos.

Impacto alcançado
Políticas públicas. A Latitud R tem
impacto nas políticas públicas
vinculadas à reciclagem inclusiva e
economia circular, na definição de
novas regras de jogo nos mercados e
na conservação de recursos naturais e
meio ambiente.
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Na América Latina, temos o contraexemplo do que é a
economia circular. Para pensar em como aplicar esse conceito
em relação à gestão de resíduos, temos que pensar em como a
reciclagem está sendo realizada na prática. Temos que apoiar
as catadoras e catadores, que são quem está na linha de frente,
para que possam reciclar mais e melhor, aumentar escala e
incorporar inovação. Frente a isso, destaco dois elementos que
trazem esperança para o futuro: I) a inovação, tanto a inovação
social (a coleta seletiva) como a inovação tecnológica, para
melhorar a circularidade das embalagens e II) o impacto que é
fundamental para demonstrar que o setor de gestão de resíduos
pode ser muito mais sustentável, aumentando as taxas de
reciclagem por meio de modelos de economia circular”.
Sean McKaughan, Fundación Avina.
“Nós, que trabalhamos como catadores no continente, iniciamos
um processo de organização para o reconhecimento de nosso
trabalho e seu valor social, ambiental e econômico. O principal
objetivo da organização é conseguir melhores condições de vida
e trabalho para nosso setor, e está apresentando avanços
importantes para nós. A Latitud R é uma plataforma
fundamental para avançar nessa missão”.
Silvio Ruiz Grisales, dirigente da Rede Latino-Americana de
Catadores da América Latina e Caribe.
Hoje mais do que nunca, esse caminho para a circularidade tem
que ser inclusivo, com os catadores à frente. São quase dois
milhões de catadores em toda a região coletando e
classificando materiais que de outra maneira seriam
desperdiçados. Por isso, trabalhamos com um parceiro essencial:
a Rede Latino-Americana de Catadores, porque as melhores
soluções são aquelas que são criadas e implementadas com
quem enfrenta os problemas na linha de frente. A participação
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dos catadores dá legitimidade a todas as ações desenvolvidas a
partir da plataforma“.
Mauricio Claver Carone, presidente do Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID.
“Na PepsiCo, buscamos ganhar com propósito e gerar um
impacto positivo para o planeta e as pessoas. Uma peça
fundamental de nossa estratégia é promover a economia
circular e inclusiva para os plásticos. Há mais de uma década
estamos trabalhando em programas que avancem na direção
da reciclagem inclusiva e a Latitud R é uma peça fundamental
desse trabalho, que sem dúvida permitirá gerar mais
crescimento na América Latina“.
Paula Santilli, CEO da PepsiCo América Latina.
Impacto nos eixos estratégicos da Fundación Avina

Economia Justa e Regenerativa
Impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

850.000
toneladas
de material reciclável
recuperadas no âmbito de
políticas públicas que a
Latitud R apoia.

80.400 toneladas de
material reciclável
recuperadas de
maneira direta no
âmbito dos projetos
apoiados pela
plataforma.

3.760 catadores

formalizados na gestão integral de resíduos.
15 municípios
melhoram sua
gestão integral
de resíduos,
incorporando
catadores de
base.

4.250 pessoas
capacitadas por
programas e
materiais
desenvolvidos
pela Latitud R.

4 políticas

135 startups mapeadas
com potencial de receber
investimento e aceleração
para aumentar a escala de
soluções de segunda vida
para materiais difíceis de
serem reciclados.

públicas nacionais
aprovadas/implementadas
com apoio da plataforma.
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Impacto nos componentes do processo colaborativo

Relevância

Existe uma crise ambiental global sem precedentes devido
à economia linear e má gestão de resíduos. No Sul Global,
existe uma quantidade enorme de catadores de base que
enfrentam grandes desafios (condições de trabalho e de
vida), mas que contribuem com uma solução concreta e
com potencial de escala para consolidar a economia
circular como alternativa para enfrentar essa crise
ambiental.

Momento
decisivo

Os catadores de base deixam de ser considerados como
sujeitos marginais da sociedade e são reconhecidos e
formalizados como prestadores de um serviço público e
atores essenciais em sistemas de gestão de resíduos que
alimentam cadeias de produção de economia circular.

Escalabilidade

A problemática global do plástico nos oceanos demanda
propostas urgentes de soluções para uma das principais
ameaças da relação da humanidade com o planeta. Os
catadores de base e seu trabalho impactam na redução
dos plásticos que chegam aos corpos de água, além de
mostrarem um caminho para a geração de empregos
verdes em contextos de debate global sobre o futuro do
trabalho.

Déficit de
colaboração

O setor público, o setor privado e a sociedade civil têm
claros interesses e responsabilidades relacionados a essa
agenda, mas nem sempre existe alinhamento. A Fundación
Avina contribui para articular uma visão que permite
alinhar incentivos e reduzir as lacunas, com um modelo
que busca gerar impacto positivo para todos os setores
envolvidos. Essa promessa de valor foi forjada inicialmente
na IRR, que hoje é chamada de Latitud R, como programa
que concretiza a colaboração intersetorial.

Capital Social

Essa agenda articula catadores organizados em diferentes
níveis (associações e cooperativas, movimentos nacionais e
redes regionais); empresas de consumo em massa e
indústria da reciclagem; setor público (nos níveis municipal
e nacional); organismos de cooperação internacional;
organizações sociais; técnicos, consultores e especialistas;
jornalistas e meios de comunicação.

Visão
unificadora

Consiste em colocar a reciclagem inclusiva no centro da
gestão de resíduos na América Latina, com
reconhecimento, formalização e otimização do trabalho
realizado por mais de 2 milhões de catadores de base, de
forma a consolidar sua contribuição para uma região
circular e inclusiva.
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Agenda
de ação
comum

Para avançar na visão da plataforma, a estratégia de
intervenção é estruturada em 4 componentes agrupados
em duas dimensões:
1) As cadeias de valor de economia circular, por meio da
intervenção na oferta e demanda de materiais,
apostando no:
- Fortalecimento das capacidades dos sistemas inclusivos
de recuperação para entregar material reciclável
pós-consumo à indústria recicladora.
- Aumento da demanda da indústria por produzir bens
de consumo com materiais reciclados.
2) O ecossistema que favorece o desenvolvimento
dessas cadeias, por meio de:
- Políticas públicas alinhadas e adequadas.
- Posicionamento estratégico: conhecimento e
comunicações a serviço do impacto.

Inovação

A criação e operação da estratégia dando protagonismo
aos catadores na tomada de decisões de investimentos é
uma inovação social que desafia a lógica tradicional da
cooperação. Há inovação no modelo de negócios que
combina recursos do mercado e do governo para
alcançar a sustentabilidade e resiliência do impacto
gerado.
Para avançar nos desafios apresentados pela inovação
tecnológica, foi criada a aceleradora de negócios de
economia circular da Latitud R, primeiro instrumento
regional para investir em inovações em etapa inicial que
explorem soluções de reciclagem dos materiais.

Impacto

A incidência em políticas públicas no nível nacional
(marcos regulatórios) e municipal (sistemas de Gestão
Integral de Resíduos Sólidos – GIRS) é uma das histórias
de sucesso mais importantes do programa.
Em relação à influência nas regras de jogo do mercado, a
reciclagem inclusiva é central para a licença social e para
a sustentabilidade do negócio das empresas de
consumo em massa.
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MARCAS
MUNDIAIS
DE ROUPAS
VOLTAM ATRÁS NA
DECISÃO DE NÃO
PAGAR 20 BILHÕES
DE DÓLARES PARA
FORNECEDORES
25 grandes marcas mundiais da indústria de confecção de
roupas se comprometeram a pagar seus fornecedores pela
totalidade dos pedidos que cancelaram durante a pandemia.
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Quando as grandes marcas não cumprem
seus compromissos de pagamento com seus
fornecedores, estes ficam com sérios
problemas financeiros devido aos custos de
produção incorridos. As consequências
econômicas têm maior impacto nos
trabalhadores de confecção de roupas e se
traduzem em perda de emprego ou
insegurança de trabalho para milhões de
trabalhadores de fábricas localizadas nos
países de baixa e média renda. Estima-se
que, no início da pandemia, as marcas de
roupa se negaram a pagar aos fornecedores
40 bilhões de dólares em pedidos que já
haviam feito. Hoje, essa quantidade foi
reduzida para 20 bilhões de dólares. O
Worker Rights Consortium (WRC) e a
Remake, ambos apoiados pelo Response and
Vision Fund (RVF), asseguraram os
compromissos de 25 marcas de roupas
globais para pagar o total de seus pedidos.
Seis desses compromissos (que chegam a
vários bilhões de dólares) foram feitos
durante o período de apoio do Response
and Vision Fund a essas duas organizações.

Por que a Fundación
Avina aposta nessa
iniciativa?

Essa iniciativa foi apoiada no âmbito do
Response and Vision Fund lançado pela Ford
Foundation, Fundación Avina, Humanity
United, Laudes Foundation, Omidyar
Network, Open Society Foundations, SAGE
Fund, True Costs Initiative, Wellspring
Philanthropic Fund e Wallace Global Fund no
contexto da pandemia e no âmbito da
parceria FORGE. O Fundo apoiou
organizações da sociedade civil,
organizações dirigidas pela comunidade,
grupos de trabalhadores e movimentos
sociais que trabalham com as pessoas e
setores mais afetados pelas consequências
econômicas da COVID-19 e promovem a
mudança sistêmica para que a economia
global avance em uma direção mais justa e
sustentável.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
A Fundación Avina, a partir de seu
compromisso de avançar na direção de uma
transformação sistêmica da economia global

que beneficie os atores do Sul Global,
assumiu, como administradora do Response
and Vision Fund, a linha de resposta rápida
desse fundo no âmbito da parceria FORGE.
Isso significou participar do coplanejamento
do mecanismo (objetivos, governança,
critérios de avaliação e seleção) e, em
seguida, assumir a operação do fundo e a
gestão dos incentivos, a interlocução e
construção de vínculos de confiança com os
parceiros, e o planejamento e execução do
Plano de Aprendizagem, Monitoramento e
Avaliação. Esse fundo colaborativo foi
determinante para o empoderamento dos
grupos mais afetados pela pandemia da
COVID-19, como o setor dos trabalhadores
da indústria têxtil, por sua posição de
vulnerabilidade estrutural no sistema
econômico.

Impacto alcançado
Qualidade de vida e conservação.
Os acordos de pagamentos
permitiram manter as fontes de
trabalho nas oficinas têxteis.
Redes de replicação, educação e
aprendizagem. Esses acordos
estabelecidos com as empresas
podem ser replicados em outros
países e a sistematização das lições
aprendidas pode inspirar novos
acordos.
Mercado. Os acordos têm impacto
direto no mercado, pois
conseguiram reverter um contexto
externo negativo no âmbito da
pandemia ao redirecionar 20
bilhões de dólares para
fornecedores que tiveram uma
redução nas ordens de compra.
Mudanças nas relações de poder.
A iniciativa conseguiu reverter uma
assimetria que prejudicava o elo
mais fraco da cadeia de produção
da indústria de confecção de
roupas.
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Aqueles cujos direitos são constantemente atacados ficaram
ainda mais vulneráveis e especialmente expostos aos impactos
da pandemia. Garantir sua capacidade de exercer o poder é a
única maneira pela qual podemos mudar alguns dos
desequilíbrios estruturais que aumentaram as consequências da
crise no Sul Global. Essas iniciativas inovadoras estão tratando
os desafios relacionados à COVID-19, além de desmontar as
estruturas injustas. Por meio da colaboração coletiva, o Fundo
de Resposta busca apoiar e dar voz a algumas dessas iniciativas
promissoras lideradas pelo Sul Global”.
Florencia Iacopetti, Fundación Avina.
“Em primeiro lugar, devemos agir, porque os trabalhadores da
indústria de confecção de roupas estão à beira da fome e o
tempo urge. Atualmente, nosso trabalho por meio da campanha
Pay Up é essencial para responsabilizar as marcas por seus
pedidos cancelados, garantir o pagamento de salários e utilizar
a alavancagem para desbloquear fundos de instituições
públicas. Em segundo lugar, os trabalhadores mais essenciais
da moda estão ficando doentes. Os trabalhadores da indústria
de roupas estão cada vez mais vulneráveis devido à perda de
empregos, ao aumento dos índices de contaminação pela
COVID-19 e ao acesso limitado à atenção médica ou a
indenizações por cessação de funções”.
Ayesha Barenblat, fundadora e diretora executiva da
Remake.
“Nosso objetivo é garantir que os meios de vida dos
trabalhadores da indústria de roupas e sua capacidade de
exercer seus direitos estejam protegidos durante esta crise.
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Ajudaremos a garantir que os trabalhadores continuem
recebendo seus salários e possam continuar cuidado de si e de
suas famílias. Ajudaremos a garantir que os trabalhadores
recebam os equipamentos de proteção pessoal e as proteções de
saúde das quais necessitam para trabalhar de forma segura e
que possam garantir seus outros direitos, inclusive o direito a se
organizarem. Por fim, trabalharemos para realizar reformas
estruturais na indústria de confecção de roupas para que os
riscos e custos sejam distribuídos de forma mais justa entre
marcas, fornecedores e trabalhadores“.
Liana Foxvog, diretora de Resposta a Crises do Worker
Rights Consortium
Impacto nos eixos estratégicos da Fundación Avina

Economia Justa e Regenerativa
Inovação Democrática
Impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

1.000.000
pessoas diretamente beneficiadas
pela melhoria de bens e serviços.

4.000.000

de pessoas
beneficiadas
indiretamente.

Com base no fato de que a mão de
obra representa aproximadamente
12% dos custos totais de uma fábrica
de roupas, estima-se que a parte
salarial dos pedidos restabelecidos é
de 2,4 bilhões de dólares. Isso
representa o salário de um ano para
aproximadamente um milhão de
trabalhadores da indústria de roupas.
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Impacto nos componentes do processo colaborativo
Relevância

O setor dos trabalhadores da indústria de roupas foi um dos
mais afetados pela crise econômica provocada pela pandemia,
pois milhares de trabalhadores sofreram com os cancelamentos
e falta de pagamento das ordens de compra que haviam
recebido durante os meses anteriores.

Momento
decisivo

Os trabalhadores haviam cumprido com seus
compromissos, mas estavam em condições de
desvantagem para fazer valer seus direitos de pagamento
por parte das grandes empresas do setor de roupas.

Escalabilidade

A campanha PayUp realizada pela Remake e seus
parceiros estabeleceu as bases para garantir o
cumprimento dos direitos trabalhistas adquiridos pelos
trabalhadores do setor de roupas em nível global.

Déficit de
colaboração

Capital Social

Os trabalhadores do setor não contavam com as
estratégias e os meios necessários para dar visibilidade à
situação de não cumprimento de direitos da qual eram
vítimas.
Para possibilitar esse avanço, foram mobilizadas
organizações de trabalhadores, organizações da
sociedade civil, o setor da filantropia e o setor
acadêmico.

Visão
unificadora

Avançar no reconhecimento e exercício de direitos sociais e
trabalhistas dos trabalhadores da indústria de confecção de
roupas, assim como realizar reformas estruturais nesse setor
para que os riscos e custos sejam distribuídos de maneira
mais justa entre marcas, fornecedores e trabalhadores.

Agenda
de ação
comum

Proteção dos direitos dos trabalhadores da indústria de
confecção de roupas, efetivando o cumprimento dos
compromissos assumidos pelas grandes marcas de
roupas em nível global com seus fornecedores.

Inovação

A realização da campanha PayUp deu visibilidade global
para o não cumprimento dos compromissos de
pagamento assumidos pelas grandes marcas do setor
durante o contexto da pandemia.

Impacto

Graças ao desenvolvimento dessa iniciativa, foi possível gerar um
impacto que resultou no comprometimento de 25 grandes marcas
mundiais da indústria de confecção de roupas com o pagamento
da totalidade dos pedidos que cancelaram durante a pandemia
para seus fornecedores e assim recuperar 20 bilhões de dólares.
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MODELO
GUATEMALTECO
DE INCLUSÃO
SOCIOTRABALHISTA
DE MIGRANTES
INSPIRA TRÊS
PAÍSES DA
AMÉRICA CENTRAL
O modelo desenvolvido na Guatemala para promover a inclusão
sociotrabalhista de pessoas migrantes e refugiadas é referência de
inovação de impacto para a região da América Central e foi
ampliado para a Costa Rica, El Salvador e Honduras.
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Desde 2008, a tendência das deportações de
centro-americanos dos Estados Unidos e,
nos últimos anos, do México, para seus
países de origem aumentou de forma
constante. Neste contexto, em 2016, nasceu
a Iniciativa “Guate te Incluye”, com o objetivo
de criar um modelo de plano estratégico de
colaboração multissetorial para gerar
mecanismos para a inclusão sociotrabalhista
de pessoas migrantes retornadas.
O modelo desenvolvido na Guatemala
provou ser uma inovação social que causou
grande impacto na forma de colaboração
por meio da articulação multissetorial e
interinstitucional e se baseou na atenção
psicossocial, na qualificação para o trabalho,
no reconhecimento de saberes e outros
aspectos fundamentais para alcançar esse
objetivo. Esse modelo foi replicado por El
Salvador, Costa Rica e Honduras.
Diferentes organizações, de diversos setores,
demonstraram interesse em conhecer o
modelo e realizaram ações parecidas para
diferentes contextos de mobilidade humana.
Autoridades máximas na matéria, como
chancelarias, ministérios, assim como o setor
privado e a sociedade civil, aderiram à aposta
apresentada pela Fundación Avina. O
modelo de trabalho do Guate te Incluye
demonstrou que quando são oferecidas
oportunidades e acompanhamento às
populações migrantes, elas se tornam
sujeitos sociais e econômicos importantes,
cujo potencial, experiência, cultura e
diversidade representam contribuições
valiosas para as comunidades que os
recebem.

Por que a Fundación
Avina aposta nessa
iniciativa?
A Fundación Avina busca dar escala a
processos colaborativos que deram
resultado e, nesse sentido, conseguiu
promover uma inovação social que demanda
o compromisso e a colaboração intersetorial
e interinstitucional.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
O valor agregado da Fundación Avina deriva
da estratégia e criação do modelo e plano
estratégico estabelecidos para a
empregabilidade de pessoas migrantes e
refugiadas. As etapas incluem a atenção
psicossocial, a gestão de documentos
pessoais e antecedentes, a certificação de
habilidades e competências, a gestão de
emprego e o empreendimento produtivo.
Além disso, existe o complemento com
processos de conscientização,
interseccionalidade e comunicação que
buscam mudar a perspectiva negativa e
estigmatizada que prevalece sobre os
migrantes e refugiados por uma visão
positiva e propositiva que demonstra as
múltiplas capacidades dessa população.

Impacto alcançado
Qualidade de vida e conservação. Esse
modelo permite melhorar a qualidade de
vida das pessoas migrantes e refugiadas,
das suas famílias e das comunidades nas
quais estão inseridas, oferecendo-lhes
novas habilidades e capacidades, assim
como o intercâmbio cultural e social que
a diversidade traz.
Políticas públicas. Em todos os países
nos quais essa inovação foi desenvolvida,
foram regulamentadas normas de
avaliação para a certificação de
competências: 5 na Guatemala, 2 em El
Salvador e 2 na Costa Rica. Seu objetivo é
desenvolver instrumentos nacionais que
permitam a futuros migrantes e
refugiados reduzir as lacunas existentes
para sua inclusão sociotrabalhista.
Redes de replicação, educação e
aprendizagem. O desenvolvimento
dessa iniciativa implicou na criação de
quatro articulações intersetoriais (público,
privado, sociedade civil, cooperação
internacional, academia), uma por país: 24
organizações na Guatemala, 20
organizações em El Salvador, 10
organizações em Honduras e 8
organizações na Costa Rica.
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Os mecanismos de articulação intersetorial demonstraram ser a
via de trabalho e colaboração para a criação de redes, espaços e
políticas públicas que facilitam a inclusão de pessoas migrantes
e refugiadas no país de origem ou destino. A migração
apresenta desafios para sua gestão territorial, mas também
gera valores econômicos, sociais, culturais e de outros tipos nas
cidades que os recebem. O direito à migração e o direito ao
retorno precisam estar apoiados em iniciativas que garantam
sua efetividade”.
Cynthia Loría, Fundación Avina.
“Definitivamente, os impactos alcançados na Guatemala
auxiliaram em sua implementação em El Salvador. Neste caso,
conseguimos: 1) Criar uma comissão de 20 organizações que
trabalha pelos migrantes retornados pela migração forçada.
Essa comissão criou seu planejamento estratégico e continua
funcionando dois anos após a finalização do projeto com a
Fundación Avina. 2) Foram criados três caminhos de emprego,
local, nacional e certificação de carreiras. 3) Um ecossistema de
emprego onde se analisa oferta e demanda, e oferece formação.
4) Documentos de sistematização das metodologias”.
Haydeé de Trigueros, diretora executiva da Fundemas,
El Salvador.
“A migração para as cidades é um tema complexo que abarca
várias disciplinas, setores e espaços geográficos. Os projetos
desenvolvidos com a Fundación Avina na Guatemala promovem
associações e diálogos novos entre os interessados na migração
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urbana nos planos local, nacional, regional e mundial. Esses
projetos promovem a reflexão mundial sobre o papel e o
potencial das cidades para gerenciar e aproveitar as
oportunidades e contribuições resultantes da migração para e
de cidades intermediárias“.
Anacláudia Marinheiro Centeno Rossbach, gerente
regional para a América Latina e Caribe da Cities Alliance.

Impacto nos eixos estratégicos da Fundación Avina

Economia Justa e Regenerativa
Impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

1.647.000

de pessoas beneficiadas
diretamente.

3.000.000
de pessoas beneficiadas
indiretamente.
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Impacto nos componentes do processo colaborativo
Relevância

Na América Central, milhares de pessoas estão sendo
deportadas dos Estados Unidos e regressam sem
qualquer plano de vida, sem ferramentas nem redes para
serem integradas à sociedade local.

Momento
decisivo

Todos os países tinham normas para certificação de competências
em ofícios, mas não incluíam mecanismos para reconhecer
habilidades adquiridas fora do país. Em muitas ocasiões,
trabalhadores retornados chegavam com anos de experiência em
indústrias da América do Norte, mas não tinham como demonstrar
ou validar seu conhecimento no país de destino.

Escalabilidade

A partir da experiência na Guatemala, o foco foi
colocado na busca de acordos nos diferentes níveis na
Costa Rica, El Salvador e Honduras.

Déficit de
colaboração

Capital Social

Os países não contavam com uma estratégia que
permitisse uma real inserção social e trabalhista.

Em cada país, foi formada uma parceria multissetorial para a
inclusão trabalhista: com institutos públicos de formação
profissional para a criação de padrões e certificação de
competências; com o setor empresarial para identificar
competências e habilidades pertinentes e, ao mesmo tempo, criar
um compromisso de inclusão; com organizações de formação
profissional.

Visão
unificadora

Facilitar a mobilidade e a inserção sociotrabalhista,
especialmente da comunidade de migrantes e
refugiados na América Central.

Agenda
de ação
comum

Em cada país, foi formada uma parceria multissetorial
cujo foco foi gerar as condições necessárias para a
inserção sociotrabalhista.

Inovação

O modelo gerou uma forma de trabalho e colaboração intersetorial
nova e inovadora, pois antes não se trabalhava de forma articulada
e o diálogo era inexistente entre os setores. A população migrante
era atendida parcialmente do ponto de vista da ajuda humanitária,
mas não da busca de mecanismos para a inserção sociotrabalhista
dessa população por meio do aproveitamento de suas
competências adquiridas durante o período migratório. Os modelos
de trabalho são sustentados técnica e financeiramente com as
contribuições das diferentes instituições.

Impacto

Institucionalização das normas para a certificação de
competências dos migrantes nos institutos de formação
profissional dos quatro países.
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REPÚBLICA
DOMINICANA
AUMENTA
SUA AMBIÇÃO
PARA ENFRENTAR A
CRISE CLIMÁTICA
O país aumentou sua contribuição para a luta contra os
efeitos negativos das mudanças climáticas por meio de um
processo participativo de diálogo.
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Em 2015, a República Dominicana havia
apresentado sua primeira Contribuição
Nacionalmente Determinada (NDC, pela sigla
em inglês) na Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre as Mudanças
Climáticas (CMNUCC) e era necessário
atualizá-la em 2020. Apesar dos desafios da
pandemia, o país fez a atualização por meio
de um processo participativo e inclusivo,
com a participação de atores da academia,
do setor privado, da sociedade civil e jovens,
resultando em uma NDC coconstruída com a
sociedade com compromissos mais
ambiciosos. Nesse sentido, o país
estabeleceu um objetivo de redução de 27%
das emissões de gases de efeito estufa
(GHG) em relação ao cenário tendencial até
2030. Desses 27% previstos, 20% serão
financiados com recursos externos e os 7%
restantes, com orçamento próprio. Também
foram revisadas as medidas de adaptação
que incluem aspectos transversais à ação
climática, como inclusão e equidade de
gênero, o papel dos jovens, o papel das
cidades e municípios, os direitos humanos e
a transição justa. O esforço para melhorar a
NDC foi liderado pelo Ministério da
Economia, Planejamento e Desenvolvimento,
Ministério da Fazenda e Ministério do
Ambiente e Recursos Naturais, sob a
coordenação do Conselho Nacional para as
Mudanças Climáticas e Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (Cnccmdl) do país,
apoiado por meio do financiamento do
Pacote de Aprimoramento da Ação Climática
(CAEP) da NDC Partnership.

Por que a Fundación
Avina e seus parceiros
apostam nessa iniciativa?
As Contribuições Nacionalmente
Determinadas são os instrumentos por meio
dos quais os países definem e comunicam
como vão responder à crise climática e
cumprir o Acordo de Paris, e são revisadas a
cada cinco anos para que essas contribuições
aumentem; a Fundación Avina considera
fundamental influenciar e colaborar para que
as metas permitam alcançar os objetivos que
vão sendo definidos.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
A Fundación Avina colaborou com o governo
da República Dominicana na criação e
execução da estratégia de diálogo com os
diferentes setores do governo e da
sociedade, contribuindo na organização de
atividades com a participação de jovens,
empresários, acadêmicos, ONGs e jornalistas.
Colaborou também na divulgação dos
resultados nos meios de comunicação, uma
etapa essencial para que a população
conheça e se aproprie da NDC revisada.

Impacto alcançado
Políticas públicas. A decisão de
aumentar o compromisso para a
redução dos gases de efeito estufa e
melhorar aspectos transversais na
ação climática por si só é uma
decisão que terá impacto em diversas
políticas públicas.
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A comunicação da nova NDC da República Dominicana foi um
passo fundamental para ampliar a colaboração pela ação
climática no país. Realizamos uma oficina com jornalistas e
webnars voltados para grupos específicos, além de spots para
rádio e televisão. Com essas ferramentas, traduzimos a NDC
para uma linguagem acessível, voltada para os cidadãos,
facilitando a compreensão do que ela é e de como participar em
sua implementação”.
Virginia Scardamaglia, Fundación Avina.
“O processo de melhoria e atualização da Contribuição
Nacionalmente Determinada 2020 foi realizado no âmbito de
uma situação sem precedentes em nível nacional e global.
Graças aos esforços e colaboração de todos os atores
envolvidos, assim como à implementação dos protocolos de
saúde, segurança e inovação, os princípios de transparência,
inclusão e participação determinaram os resultados alcançados
pelo país com seu compromisso climático nacional”.
Jeniffer Hanna, coordenadora do Processo de Melhoria e
Atualização da Contribuição Nacionalmente Determinada e
facilitadora país da NDC Partnership na República
Dominicana.
“O esquema de colaboração estabelecido entre o governo, a
Fundación Avina e os demais parceiros executores no âmbito do
Pacote de Aprimoramento da Ação Climática (CAEP) da NDC
Partnership permitiu ao país ter acesso a financiamento,
expertise e conhecimentos de alta qualidade para fortalecer os
compromissos climáticos definidos na NDC 2020 e para
acelerar sua implementação. O trabalho da Fundación Avina foi
fundamental para a participação de novos públicos na
elaboração e apropriação da NDC atualizada“.
Amanda McKee, líder do CAEP, Unidade de Apoio da NDC
Partnership.
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Impacto nos eixos estratégicos da Fundación Avina

Ação Climática

Impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

500

pessoas beneficiadas
diretamente

1.000.000
de pessoas beneficiadas
indiretamente.
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Impacto nos componentes do processo colaborativo

Relevância

Em 2020 e 2021, vários países apresentaram NDCs
revisadas, reduzindo a lacuna entre os compromissos
dos governos e a ação climática necessária. A revisão da
NDC por meio de um processo participativo é muito
importante para garantir que ela seja assimilada por toda
a sociedade.

Momento
decisivo

O processo de revisão das NDCs com o objetivo de
aumentar sua ambição permite aproximar os
compromissos dos governos da meta recomendada pela
ciência e adotada pelo Acordo de Paris de evitar o
aquecimento global da temperatura superior a 1,5ºC.

Capital Social

A característica central do processo de revisão da NDC
da República Dominicana foi o diálogo com a academia,
setor privado, sociedade civil e jovens, além da ampla
comunicação dos resultados para os cidadãos. O capital
social amplo e diverso envolvido no processo facilitou
sua legitimidade.

Visão
unificadora

A ampla comunicação da NDC revisada contribuiu para
os diferentes setores da sociedade conhecessem e
assimilassem a visão estabelecida no documento.

Impacto

Innovación

O processo de revisão da NDC levou ao aumento da meta
de redução de emissões do país e à incorporação de
aspectos transversais como inclusão e equidade de gênero,
o papel dos jovens, das cidades e municípios, os direitos
humanos e a transição justa.
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CAMPANHA
IT’S NOW
MOBILIZA AÇÕES
CLIMÁTICAS NOS
QUATRO CANTOS
DO PLANETA
Uma cadeia de mais de 16 mil pessoas implementa iniciativas
de reflorestamento, hortas comunitárias e outras ações pelo
clima em mais de 90 países.
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Em 2019, antes do início da pandemia, um
grupo de organizações iniciou uma cadeia
global de ações climáticas. O movimento se
chama It´s Now em referência à urgência de
que cada cidadão e organização do planeta
adote imediatamente a ação pelo clima. Dois
anos depois, apesar da pandemia, a
campanha voltou a mobilizar pessoas e
organizações em todo o mundo, desta vez
com foco em ações de reflorestamento e
hortas comunitárias. A campanha gerou
manuais e grupos de Whatsapp para auxiliar
os participantes na execução de suas ações.
Como resultado, desde 2019, mais de 16 mil
pessoas participaram de 600 ações públicas
e em massa, mas também privadas e
familiares. Dentre elas, destacamos a
plantação de mais de 800 árvores em 8
países, por ocasião da greve global pelo
clima no dia 24 de setembro de 2021, além
de 4500 árvores plantadas em Renca, no
Chile, entre agosto e dezembro de 2021. No
Brasil, foram realizadas ações climáticas
concretas nas 5 regiões do país, em mais de
23 cidades, em áreas isoladas, zonas rurais e
urbanas, com hortas comunitárias,
reflorestamento, limpeza de rios e mares,
ações educativas para crianças, jovens,
empreendedores e comunidades em geral.
Além disso, foi feita uma ação de
comunicação com projeções de imagens em
paredes de edifícios importantes em 5
capitais, em colaboração com VJs (video
jockeys). Em 2021, também foram realizadas
assembleias cidadãs continentais para redigir
um manifesto e apresentá-lo a líderes na
COP 26.

Por que a Fundación
Avina e seus parceiros
apoiam essa iniciativa?
A década de 2020 é chamada de década da
ação, porque ainda temos condições de
reverter a crise climática e evitar um
aquecimento global catastrófico. A
humanidade se encontra em um momento
decisivo: agir agora e em escala global é
essencial para garantir que o aquecimento
global não supere 1,5 ºC e que as
populações mais vulneráveis se adaptem ao
clima em constante mudança. Porém, apesar

da urgência, a sociedade ainda se move
muito lentamente.
É comum que as informações disponíveis
sobre as mudanças climáticas gerem ansiedade
frente ao tamanho do problema e não
mostrem claramente como agir. A It´s Now
responde a este desafio com uma campanha
cidadã que opera como movimento social e
mobiliza a ação de forma inclusiva e em cadeia,
inspirando e contagiando pessoas de todos os
cantos do planeta para assumir a ação
climática. A campanha é também uma
ferramenta potente de impacto, demonstrando
aos líderes globais, a partir de fatos, que a
transição começa agora.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
A Fundación Avina, juntamente com o Grupo
Cultiva, Plant for the Planet, WWF e Ecodes, é
uma das principais promotoras da campanha
It´s Now desde 2019 e, desde 2021, participa
da coordenação da campanha. Frente ao
contexto da pandemia, a Fundación Avina e
a Cultiva identificaram a urgência e a
oportunidade de reativar a campanha, desta
vez respondendo também ao desafio da
segurança alimentar que foi deixado pelo
contexto da COVID-19. A Fundación Avina
convocou os cidadãos à ação, principalmente
na Argentina, Brasil e Chile.

Impacto alcançado
Qualidade de vida e conservação.
Recuperar biomas e ecossistemas é
essencial para manter e melhorar a
qualidade de vida em harmonia com a
conservação do planeta.
Redes de replicação, educação e
aprendizagem. Sendo uma campanha
de ações, a It’s Now gera lições
aprendidas e formação a partir da
prática e da participação.
Conservação de recursos naturais.
A campanha promove a conservação dos
recursos da natureza, tanto nos biomas
naturais como nas cidades.
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Um dos grandes resultados da It's Now em 2021, no Brasil, foi o
sentimento de pertencimento e orgulho gerados, demonstrando
que a agenda climática é de interesse de todas as pessoas e
organizações. Elas perceberam que todas as ações climáticas
são importantes independentes de sua magnitude e que suas
ações locais fazem parte de uma mobilização/ação global. Para
alguns, era a primeira vez que a agenda climática foi convertida
em ações; para outros, foi uma forma de mostrar, com
visibilidade global, o que já estavam fazendo para colaborar
com o clima”.
Telma Rocha, Fundación Avina.
“Participar da Campanha It's Now foi importante para nós
porque foi uma forma de continuarmos a resistir e defender que
é possível construir cidades saudáveis. Tivemos uma grande
oportunidade de unir forças dentro do nosso município com o
poder público, escolas e associações comunitárias para dizer ao
mundo que SIM... Que Araçuaí faz parte deste grande
movimento em prol do bem comum, que o planeta precisa sim
de cuidados, que precisamos preservar a nossa mãe terra e
termos mais responsabilidade e comprometimento com o que
deixaremos para as futuras gerações. É uma honra fortalecer a
nossa causa diária com muitas outras pessoas do mundo e
poder a atenção das pessoas e convidar todos a participar. É
necessário falar e debater o enfrentamento das questões
climáticas e discutir de forma ampla sobre saúde, cuidado e
permanência do planeta e de nós seres humanos neste
universo”.
Edilucia Borges, Coordenadora de projetos, CPCD Araçuai
MG, Brasil.
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“Não há como avançar a reflexão e a pratica cultural sobre maior
justiça e democracia econômica sem adentrar na agenda da justiça
climática. Um sistema econômico mais justo, fraterno e
regenerativo, comprometido com a erradicação da pobreza
pressupõe de forma nuclear uma nova relação com os recursos,
com as pessoas e com a natureza. E ainda, para a economia de
comunhão, as grandes mudanças sistêmicas só são possíveis e
sustentáveis se partirem de uma nova consciência global, que
parte da adoção de pequenas práticas, que compõem o cotidiano
das pessoas e das empresas. Por isso, o chamado a compor o
movimento global It's Now nos capturou profundamente e
envolveu nossa rede nacional em pequenas ações comprometidas
com a justiça climática, nos fazendo colocar as “mãos na massa”.
Plantamos, mobilizamos limpezas de praias, nos envolvemos de
forma concreta com essa agenda tão importante para as novas
economias. Nossas pequenas iniciativas econômicas foram
convidadas a olhar essa temática e comprometerem-se com ela.
Ficamos satisfeitos com essa primeira etapa de mobilização e
seguimos comprometidos com as próximas. As pessoas, suas
comunidades e os pequenos negócios tem papel importante na
mudança sistêmica. Seguimos com essa crença comum rumo a
nova etapa a It's Now“.
Maria Helena Heller, Comissão Internacional do
Movimento Economia de Comunhão, Presidente da
ANPECOM.
“Essa grande jornada não teria sido possível sem a contribuição
fundamental dos cidadãos. As pessoas têm muitíssimo poder e
podem transformar as coisas. A tensão social e a crise
econômica e política que vivemos no Chile nos últimos anos
geraram muitas incertezas e questionamentos. Entretanto, esse
cenário de crise abriu um espaço de oportunidade para a
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criação de propostas sustentáveis e de iniciativas potentes como
a It´s Now. E nessa mudança de paradigma, o Cultiva, em
parceria com a Fundación Avina, tem uma grande oportunidade
de contribuição. No Chile, lançamos a campanha 2021 com um
processo de reflorestamento administrado em conjunto com o
governo municipal de Renca e o apoio de várias empresas.
Trabalhamos de agosto a dezembro e plantamos mais de 4.500
árvores. A nova era da regeneração é possível se agirmos em
comunidade e incluirmos cada ator responsável na ação e na
mudança.“.
Matías Herceg, diretor executivo do Grupo Cultiva.

Impacto nos eixos estratégicos da Fundación Avina

Ação Climática

Impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

16.000
pessoas envolvidas desde 2019.

600

ações em todo o
planeta desde 2019.

1.300

Parceria com mais de

organizações sociais.
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Impacto nos componentes do processo colaborativo
Relevância

A humanidade se encontra frente a um dilema: ou
mudamos nossa forma de nos relacionar com o mundo
e com o planeta ou desapareceremos como espécie.

Momento
decisivo

A ciência defende que ainda podemos limitar o
aquecimento global a 1,5 ºC e seus efeitos sobre o
planeta e as pessoas, mas para isso é necessário reduzir
emissões e possibilitar a adaptação dos setores mais
vulneráveis de maneira rápida e imediata.

Escalabilidade

A campanha foi organizada com uma lógica de
movimento, oferecendo aos participantes as ferramentas
para adesão, mobilização de ações e atores localmente, e
multiplicação do impacto de forma exponencial.

Déficit de
colaboração

Capital Social

Embora no nível global a mobilização dos cidadãos pelo
clima seja cada vez maior, existe pouco foco na ação
concreta. A It´s Now responde a essa lacuna, gerando ciclos
temáticos de ações climáticas.

A campanha atua em 93 países reunindo milhares de
indivíduos e mais de 1.300 organizações da sociedade
civil, além de governos locais e empresas.

Visão
unificadora

Ser um movimento social que mobilize ações climáticas
concretas em escala global, lideradas a partir do sul.

Agenda
de ação
comum

Mobilização de ações concretas com impacto em
mitigação e adaptação às mudanças climáticas e
articulação entre quem realiza essas ações.

Inovação

Com a It´s Now nós inovamos ao criar um movimento
que exige a ação concreta.

Impacto

A campanha gera espaços de diálogo e ferramentas para
exigir que os líderes realizem uma ação concreta e
urgente pelo clima.
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CANDIDATOS
À PRESIDÊNCIA
DO CHILE DEBATEM
SOBRE O FUTURO
DA ÁGUA
No âmbito da eleição presidencial 2021, foi realizado o
primeiro debate temático televisionado sobre o futuro da
água no Chile com a participação de todos os candidatos.
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O Chile está entre os 10 países mais expostos
aos efeitos negativos das mudanças
climáticas segundo o Índice Global de Risco
Climático elaborado pela Germanwatch. Uma
das consequências mais evidentes disso é a
grave crise hídrica que o país atravessa há
mais de uma década, com seus efeitos na
natureza, na atividade econômica, na
agricultura e na população.
Há 5 anos, a Fundación Avina trabalha junto
à Fundação Chile e Fundação Futuro
Latinoamericano en Escenarios Hídricos, uma
iniciativa que busca gerar, por meio do
diálogo com diferentes atores-chave,
informações e propostas em prol das
comunidades, do meio ambiente e dos
diferentes setores de produção. Nesse
contexto, foi criado um espaço para que os
cidadãos pudessem exercer seu direito ao
voto de maneira informada e com
conhecimento das propostas dos diferentes
candidatos à presidência frente ao novo
cenário hídrico do país.
O debate foi dividido em quatro blocos nos
quais foram abordados temas essenciais
para enfrentar a situação de escassez hídrica:
institucionalidade e governança da água;
modelo de gestão, direitos de água e
regulamentação; soluções para alcançar a
segurança hídrica e medidas concretas para
os primeiros 100 dias de governo.

Por que a Fundación
Avina aposta nessa
iniciativa?
Em vista da crise hídrica, é urgente criar
espaços de trabalho colaborativo que
envolvam diferentes atores. A gravidade da
crise traz a necessidade de promover o
diálogo não somente entre os setores
público e privado, mas também com aqueles
que, a partir da sociedade civil e da
academia, estão, há anos, levantando vozes
de alerta e trabalhando em soluções
inovadoras. Tudo isso não será suficiente
para avançar na direção de mudanças
radicais se não houver a participação de
todos os cidadãos e principalmente dos
setores diretamente afetados.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
O envolvimento da população na crise
hídrica padece de graves assimetrias e
desigualdades na tomada de decisões. A
Fundación Avina facilitou processos que
aumentaram a colaboração para possibilitar
a redistribuição de poder e a ampliação do
espaço cívico, promovendo a participação
inclusiva e a organização e influência dos
cidadãos para lidar com a necessária
adequação da gestão da água.

Impacto alcançado
O debate se estendeu por duas horas e os
candidatos apresentaram propostas sobre
os temas nos quais a Fundación Avina e
seus parceiros estão trabalhando há anos.
Isso foi possível devido ao formato
previamente acordado com a emissora de
televisão. A secretária executiva da
Escenarios Hídricos, Ulrique Broschek,
estava presente do estúdio e participou
como moderadora do debate.
O impacto alcançado em termos de
audiência foi de 5 pontos, o que significa
400 mil telespectadores e ocupou toda a
imprensa nacional impressa e meios de
comunicação digitais nos dias posteriores.
No Twitter, o debate ficou nos trending
topics por mais de duas horas.
Políticas públicas. Pela primeira vez e de
forma inédita desde a volta à democracia
em 1990, os candidatos à presidência
participam de um debate público para
apresentar posicionamentos e propostas
sobre uma política pública essencial para o
país, como é o caso da gestão hídrica.
Mudanças nas relações de poder.
Pela primeira vez, conseguimos alcançar
um público amplo com um tema de
importância e urgência centrais definindo
compromissos de quem venha a exercer o
poder político no Chile com medidas
concretas perante os cidadãos.
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A grave crise hídrica e as propostas de soluções em seus
diversos âmbitos institucionais, normativos e programáticos
foram discutidas publicamente pelos candidatos à presidência
em um debate televisionado temático nunca antes visto. Assim,
a Fundación Avina e seus parceiros conseguiram aproximar os
cidadãos de um dos temas mais importantes para o futuro do
país e do planeta“.
Leonardo Moreno, Fundación Avina.
“A importância do debate realizado reside no fato de que o novo
governo assumirá, em março de 2022, um país mergulhado em
uma crise hídrica profunda. Em termos políticos, as medidas de
respostas e acordos que possam ser realizados nos primeiros
100 dias de governo serão fundamentais. A partir da iniciativa
Escenarios Hídricos, juntamente com a Fundación Avina e a
Fundação Chile, abrimos um espaço voltado para os cidadãos
para avançar nesses acordos”.
Diego Luna Quevedo, representante no Chile da Fundação
Futuro Latinoamericano.

Impacto nos eixos
estratégicos
da Fundación Avina

Inovação
Democrática
Ação Climática
Economia Justa
e Regenerativa

Impacto nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

5 candidatos
à Presidência da República do Chile
participaram do debate televisionado.

400.000
pessoas assistiram
ao debate e foi registrada

alta influência
nas redes sociais.
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Impacto nos componentes do processo colaborativo
Relevância

A crise hídrica, que se prolonga por mais de uma década,
é abordada pelos candidatos à presidência, que se
comprometem com os cidadãos pela busca de soluções
concretas.

Momento
decisivo

A crise hídrica aumenta, levando as autoridades a
decretarem escassez em mais de 50% do país. Os
cidadãos demandam soluções imediatas frente à falta de
água para consumo humano.

Escalabilidade

O debate público é uma ferramenta de escalabilidade em si
mesma.

Déficit de
colaboração

A Escenarios Hídricos convoca atores diversos para formar
uma parceria visando abrir espaços de participação dos
cidadãos, com comprometimento por parte da futura
autoridade presidencial.

Capital Social

Criação de plataformas de vinculação e trabalho que
convocam os candidatos à presidência a participar.

Visão
unificadora

Planejar soluções urgentes e estabelecer seu
compromisso com os cidadãos.

Agenda
de ação
comum

As ações permitiram planejar de maneira aberta a crise e
suas soluções, e estabelecer a responsabilidade da futura
autoridade máxima do país.

Inovação

A interpelação ao sistema político permitiu estabelecer
compromissos pela primeira vez com os cidadãos.

Impacto

Colocar no debate nacional a crise hídrica e agenda de
compromissos claros em curto prazo.
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CONSOLIDAÇÃO
DA INICIATIVA
REGIONAL
QUE AMPLIA
AS CIDADES
RESILIENTES

A perspectiva da resiliência para abordar os problemas
urbanos consolida e amplia soluções inovadoras de triplo
impacto que contribuem para a economia circular e
eficiência de recursos.
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A Iniciativa Regional de Cidades Resilientes
(IRCR) é uma parceria que conta com a
participação da Fundación Avina, Resilient
Cities Network, BID Lab, com o apoio da
Citi Foundation e tem como objetivo
melhorar e fortalecer a resiliência urbana na
América Latina e Caribe; conta também com
a participação do setor privado e público, da
academia e da sociedade civil no
desenvolvimento e implementação de
soluções inovadoras.
A IRCR promove o desenvolvimento de um
ecossistema de empreendimentos com
modelos de negócio inovadores voltados
para resolver problemáticas sociais,
econômicas e ambientais que fortaleçam a
resiliência dos sistemas urbanos, trabalhando
em três eixos principais:
• Fortalecimento do ecossistema para a
resiliência urbana
• Apoio à inovação para a resiliência por
meio da identificação de desafios
• Criação de uma comunidade de
aprendizagem
Para implementar esses eixos, foram criados
os Desafios de Resiliência Urbana. O objetivo
é identificar e premiar ideias e soluções
tecnológicas e sustentáveis que apresentem
soluções sociais, econômicas e ambientais, e
que tenham potencial de escalabilidade,
além de promover e fortalecer ações de
economia colaborativa e circular, voltadas
para a produção de impactos positivos frente
às problemáticas concretas, promovendo a
participação e geração de valor por parte do
setor privado.

Por que a Fundación
Avina e seus parceiros
apoiam essa iniciativa?
A América Latina e Caribe têm o maior índice
de crescimento urbano. Nesta situação,
somados os desafios de inclusão e
desigualdade existentes, as cidades têm
poucas possibilidades de planejamento e
prospecção de longo prazo devido à
velocidade com a qual as mudanças
ocorrem. A esta situação, somam-se os
desafios da exploração do ambiente natural
juntamente com os desafios resultantes do
impacto das mudanças climáticas.
Frente a esses desafios, apostamos que as
cidades acreditam em um futuro resiliente
para seus habitantes. Para alcançar esse

objetivo, foi criada uma iniciativa regional
que possibilita a colaboração, os
investimentos conjuntos de caráter
estratégico e multissetoriais, e a troca de
conhecimento entre os diferentes atores que
patrocinam a resiliência urbana na região. O
objetivo é envolver o setor privado com sua
capacidade de inovação, tecnologia e escala
para gerar um processo virtuoso de criação
de valor econômico e desenvolvimento de
um bem público, reduzindo danos ou a
vulnerabilidade e facilitando uma
transformação na direção de cidades
seguras, sustentáveis, resilientes e inclusivas.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
A IRCR foi implementada em 10 cidades da
América Latina, possibilitando a identificação de
empreendimentos e soluções sociais e
tecnológicas que apresentam novos modelos
de negócio com triplo impacto positivo na
resiliência das cidades.

Impacto alcançado
Políticas públicas. A implementação de
modelos de negócio inovadores, novos
empreendimentos e soluções para a
eficiência produtiva das MPMEs abre a
possibilidade de incidência em políticas
públicas. Houve articulação com os
governos locais para o desenvolvimento
de normas, planos de governo e
estratégias.
Mercado. Os empreendimentos
ganhadores dos desafios propõem novos
modelos de negócio que contribuem para
a economia circular, além de novos
modelos de produção e consumo que
podem ter influência sobre os mercados
tradicionais. A recuperação e reutilização
de resíduos de diversos tipos definem
novos produtos e negócios.
Inovação. Os empreendimentos
propõem novas formas de produção e de
recuperação de resíduos para sua
reutilização, remanufatura e reciclagem,
implementação de soluções digitais para
melhorar processos industriais de
produção e instalação de tecnologia para
o uso eficiente da energia.
Conservação de recursos naturais. As
inovações e as soluções implementadas
contribuem para o uso eficiente dos
recursos naturais.
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A IRCR nos permite contribuir para a resiliência urbana
incentivando processos econômicos e sociais inovadores que
demonstram, por meio de seus desenvolvimentos e da geração
de conhecimento, que é possível promover modelos de negócios
com impacto positivo para o desenvolvimento sustentável das
cidades”.
Marcela Mondino, Fundación Avina.
“A Iniciativa Regional de Cidades Resilientes nos permitiu
fortalecer o programa de recuperação de chinampas, com o
qual conseguimos trabalhar junto às famílias camponesas
novos chinampas que se encontravam em abandono
tornando-os produtivos e gerando emprego. Os produtos que
podem ser colhidos desses chinampas serão comercializados
diretamente nos melhores restaurantes da cidade do México”.
Lucio Usobiaga, fundador da Arca Tierra, México.
“Desenvolvemos uma solução tecnológica que impulsiona a
economia colaborativa e circular por meio da promoção da
troca de bens e serviços subutilizados e da utilização de recursos
residuais para a geração de valor e a criação de novos produtos,
contribuindo para a resiliência urbana“.
Patricio Ulloa, diretor de projeto Conecta2, Quito,
Equador.
“A 3C Construcciones desenvolveu um sistema de construção de
alta qualidade a partir de blocos fabricados com resíduos
plásticos. Esses blocos são produzidos a custo muito baixo, com
gasto mínimo de energia e, o mais importante, pelas mãos de
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pessoas em situação de vulnerabilidade, que são as primeiras
beneficiárias de seu trabalho e que, no processo, constroem
novos vínculos humanos que dão sentido e propósito à sua
comunidade“.
Lucas Recalde e Juan Pablo Cmet, Equipe 3C
Construcciones, Córdoba, Argentina.
“Na Citi Foundation, temos o objetivo de desenvolver
programas que apoiem o surgimento de novas ideias ou
projetos que ajudem a replicar ou dar escala a soluções já
existentes para promover a resiliência urbana. Neste sentido,
acreditamos que a construção de parcerias multissetoriais,
como a Iniciativa Regional de Cidades Resilientes, da qual
participamos em parceria com a Fundación Avina, é uma
resposta concreta para os desafios urbanos e situações de
emergência, como a gerada pela pandemia da COVID-19“.
Melisa Pino, diretora de Cidadania Corporativa da Citi
Latam, Citi Foundation.
“A resiliência urbana é uma tarefa de todos. Os desafios
enfrentados pelas cidades são muito diversos e incluem grandes
impactos como desastres e riscos naturais, além de tensões
crônicas como a má qualidade do ar, a exclusão social ou a
violência. A IRCR demonstra que é muito importante que os
diferentes tipos de atores somem esforços por causas comuns.
Daí o sucesso desse programa baseado em uma parceria entre a
Resilient Cities Network, a Fundación Avina e o BIDLad no apoio
a iniciativas de pequenos e médios empreendedores que estão

Relatório Anual 2021 - Fundación Avina

96.
inventando e reinventando o futuro de suas cidades para
torná-las mais justas e resilientes“.
Eugene Zapata Garesche, diretor global de Parcerias
Estratégicas para a América Latina e Caribe, Resilient Cities
Network.

Impacto nos eixos estratégicos da Fundación Avina

Economia Justa e Regenerativa
Impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

134
empreendimentos
e pequenos negócios fortalecidos
no polígono industrial de Quito.

8

sistematizações realizadas no
âmbito dos desafios de
impacto em Buenos Aires,
Córdoba, Cidade do México,
Quito, Salvador, Montevidéu
e Assunção.

8 intervenções de

resiliência urbana
implementadas em
Santiago do Chile,
Lima, Quito, Bogotá,
Córdoba, Assunção,
Montevidéu, Buenos
Aires, Salvador
(Brasil) e Xochimilco
(México).

• 240 empreendimentos participam de treinamentos e recebem
assessoria técnica para fortalecer seus negócios no Equador e Chile.
• Mais de 350 propostas de inovações recebidas nos concursos
“Desafios de Resiliência”.
• 44 empreendimentos ganhadores dos desafios foram
implementados.
• 58 empreendimentos participaram de processos de pré-incubação.
• 7 associações empresariais e 31 MPMEs implementaram soluções
sobre eficiência de recursos e economia circular.
• 1.296 m₂ de espaço público foram recuperados junto à comunidade.
Lançamento da comunidade de aprendizagem junto à Resilient
Cities Network. 64 webinars realizados.
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O impacto em números

1 livro publicado

La economía circular y la resiliencia de las ciudades.
Iniciativas innovadoras para una mejor calidad de vida.

8

pesquisas jornalísticas
publicadas em meios de
comunicação audiovisuais.

Incidência em políticas públicas:
• Salvador da Bahia: fortalecimento da agenda de economia
circular e contribuição para a elaboração da Lei de Política Municipal
de Inovação.
• Equador: elaboração de um Plano de Harmonização que
permitirá um relacionamento melhor entre a área de polígonos
industriais e os planos de uso e gestão do solo da cidade de Quito.
• Argentina: contribuição para a Estratégia Nacional de Produção e
Consumo Sustentáveis junto à equipe da Diretoria de Inovação do
Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
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Impacto nos componentes do processo colaborativo

Relevância

A relevância fica evidente nos seguintes dados: a América
Latina é a região mais urbanizada do planeta. 75% das
cidades latino-americanas apresentam altos índices de
desigualdade. Oito dos vinte países mais desiguais do
mundo estão localizados na região. 2/3 de seu PIB vêm das
cidades. 111 milhões de latino-americanos vivem em
favelas. 75% dos gases de efeito estufa (GHG) são
produzidos em cidades.

Momento
decisivo

A participação do setor privado e a parceria com os
governos locais geram um ponto de virada sobre o impacto
das soluções, tanto em termos de escala como em relação à
elaboração de políticas públicas que institucionalizam novas
práticas no desenvolvimento urbano.

Escalabilidade

A experiência em 10 cidades gerou conhecimento, que é
compartilhado na comunidade de aprendizagem para a
escalabilidade das soluções desenvolvidas.

Capital Social

Parcerias com governos locais, setor privado, academia e
organizações técnicas com participação ativa na
implementação. Parceria com organizações de base e
organizações empresariais para o desenvolvimento das
soluções.

Visão
unificadora

As cidades implementam soluções concretas que
contribuem para os objetivos e metas da Agenda 2030
relacionados à desigualdade urbana e resiliência.

Agenda
de ação
comum

A agenda comum tem como base o conceito de cidades
inclusivas e resilientes, que é o foco da Iniciativa Regional
de Cidades Resilientes, com a participação do setor privado,
e a construção de comunidade por meio da regeneração
do espaço público.

Inovação

O setor privado incorporado no desenvolvimento e
implementação de soluções sustentáveis
financeiramente e escaláveis que contribuem para a
resiliência das cidades.

Impacto

Acordos para participação do setor privado e governos
para promover ações que contribuam para a resiliência
urbana e qualidade do espaço público.
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NOVAS
INICIATIVAS NA
AMÉRICA LATINA,
ÁSIA E ÁFRICA PARA
GERAR IMPACTO
NO MUNDO A PARTIR
DO SUL GLOBAL
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Cultivar a transformação sistêmica leva tempo e, em 2021,
tivemos o orgulho de lançar novos programas e associações
que acreditamos que se tornarão pilares dos processos de
mudança colaborativa na região. Cada uma dessas iniciativas
promove o desenvolvimento sustentável por meio de soluções
inovadoras que abordam as áreas de ação climática, inovação
democrática e uma economia justa e regenerativa:

GLOBAL COOPERATION
FOR CLIMATE ACTION

Impulsouth: é uma parceria de organizações que trabalham em
colaboração para aumentar as capacidades para a ação climática
nos países em desenvolvimento. A iniciativa promove a
cooperação sul-sul para fortalecer o compromisso do Sul Global
com o ciclo de ambição do Acordo de Paris e oferece aos jovens
líderes climáticos as habilidades necessárias para desenvolver,
implementar e informar sobre o progresso da ação climática
nacional. Financiada pelo Centro Internacional de Pesquisas para
o Desenvolvimento (IDRC), coordenada pela Fundación Avina e
implementada pela Universidade da Nações Unidas (UNU) e
Flacso Equador, a Impulsouth atua em 6 países da América
Latina, Caribe e África: República Dominicana, Guatemala,
Madagascar, Níger, Uganda e Zâmbia.
Vozes pela Ação Climática Justa (VCA): promove uma agenda
voltada para soluções que integram os direitos sociais e
econômicos à ação climática. Para isso, o programa VCA reúne
vozes globais e locais ao conectar uma ampla gama de
organizações da sociedade civil que representam mulheres,
jovens, povos indígenas, pobres urbanos e ativistas digitais. O
programa é realizado na Bolívia, Paraguai, Brasil, Tunísia, Quênia,
Zâmbia e Indonésia pela Fundación Avina, Akina Mama wa Afrika
(AMwA), Slum Dwellers International (SDI), SouthSouthNorth
(SSN), Hivos e WWF-Países Baixos, baseado em uma estratégia
de cinco anos do Ministério de Relações Exteriores dos Países
Baixos.
Periplo: é um projeto colaborativo que apoia a criação de um
sistema de migração de trabalho mais justo, que protege os
direitos humanos dos trabalhadores agrícolas migrantes na
cadeia de fornecimento agrícola no México e entre os Estados
Unidos e o México. O projeto Periplo é liderado pela Fundación
Avina, realizado em colaboração com organizações da sociedade
civil nacionais e internacionais, e apoiado com incentivo da
Fundação Walmart.

INICIATIVA

ARROPA
Trabajo digno en la industria
de la indumentaria

Promoção dos direitos trabalhistas no México: o trabalho
digno é um componente essencial para a construção de uma
economia inclusiva e justa, agenda que a Fundação C&A apoiava
desde 2019. Em 2021, a nova Fundação Laudes deu continuidade
ao caminho percorrido e escolheu a Fundación Avina para
administrar um fundo criado com o objetivo de sustentar o
movimento de reforma trabalhista mexicano. Para fortalecer
ainda mais o ecossistema para a defesa dos direitos trabalhistas e
do trabalho digno na México, a Fundación Avina lançou a
Iniciativa Arropa, um programa que tem como objetivo
influenciar as regras do jogo e melhorar as práticas de trabalho
na indústria de confecção de roupas no país.
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Aceleradora de Empresas Latitud R: a plataforma Latitud R
lançou a primeira Aceleradora de Empresas de Economia Circular
da região. Por meio da Aceleradora, a Latitud R investe em
inovações tecnológicas que oferecem uma segunda vida a
materiais sem mercado atual de reciclagem na América Latina. O
objetivo é escalar e acelerar as novas empresas em sua etapa
inicial, sustentando seus modelos comerciais e tornando-os
replicáveis. Os membros da Latitud R incluem o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), BID Lab, Coca-Cola,
PepsiCo, Dow, Nestlé, Rede Latino-Americana de Catadores e
Fundación Avina.
Pulsante + Democracia no Chile: juntamente com a Open
Society Foundations, redobramos nosso compromisso com a
democracia, com a preservação dos direitos humanos e com a
participação dos cidadãos nos espaços off-line e digitais. Essa
parceria regional, que reforça o trabalho da Pulsante e da Indela
(iniciativas de espaço cívico e direitos digitais), busca auxiliar o
processo constituinte iniciado no Chile em 2021. Para isso,
trabalhamos para que os membros da assembleia constituinte
independentes e os grupos que eles representam tenham os
recursos necessários para participar do processo. Além disso,
essa parceria pretende aproveitar o contexto da reforma
constitucional chilena para consolidar lições aprendidas sobre o
desenvolvimento de novos pactos sociais que promovam a
renovação democrática.
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AVINA
EM
NÚMEROS
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O impacto em números
Em 2021

US$

8,87

milhões

575

iniciativas financiadas

Desembolsados para
Investimentos Sociais
que beneficiam nossos
parceiros em países da
África, América do
Norte, América Latina,
Ásia e Caribe.

Em 27 anos de operação

US$

454

milhões

Desembolsados
diretamente pela
Fundación Avina para
financiamento de mais
de 10.000 iniciativas
de nossos Parceiros.

Desde 1994, o total mobilizado pela Fundación Avina somado às
contribuições de contrapartes e alavancagens superam a marca de

US$

1 billhão
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105. Novas receitas

Durante o período 2019-2021, recebemos novas receitas de 62,51 milhões de dólares,
provenientes de quase 100 coinvestidores tanto do setor público como privado, dentre eles a
VIVA Trust.
Em 2021, essas novas receitas foram equivalentes a 27,04 milhões de dólares.

27,04
18,60

16,87

2019

2020

2021

Números em milhões de dólares americanos.

Estrutura operacional dinâmica

A estrutura operacional regional da Fundación Avina com 17 pessoas jurídicas estabelecidas em
13 países da América Latina, inclusive a Avina Americas, organização 501-C3 com sede nos
Estados Unidos, permitiu viabilizar os canais de operação necessários para receber as diferentes
contribuições.

Avina Américas

Fundación Avina

2,42
14,45
8,10

7,16
11,44
2019

Números em milhões de dólares americanos.

2020

2021

18,94
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Mobilização financeira
2019-2021
A mobilização financeira da Fundación Avina considera tanto a contribuição programática quanto a
mobilização de terceiros. Espera-se retorno e impacto social de ambas.
No período 2019-2021, a contribuição programática chegou a 41,1 milhões de dólares, distribuídos
em investimento social (fundos que a Fundación Avina direciona para a realização de ações
programáticas no âmbito dos programas institucionais priorizados) e implementação programática
(ações programáticas realizadas diretamente pela equipe da Avina).
Durante esses 3 anos, a mobilização de terceiros como contrapartes e alavancagens (recursos gerados
graças aos fundos direcionados pela Fundación Avina) foi de 31,85 milhões de dólares.

2019

2020

2021

Investimento
Social

8.992.212

8.823.354

8.877.266

Implementação
Programática

4.564.696

4.666.088

5.128.763

Mobilização
de Terceiros

9.000.834

9.360.571

13.491.189

MOBILIZAÇÃO
TOTAL

22.557.742

22.850.013

27.550.797

Administração

3.156.422

2.665.548

3.075.058

Total de valores em dólares americanos

Para o mesmo período, registramos um acumulado de 8,9 milhões de dólares em gastos de
administração (custos destinados à construção e manutenção de uma estrutura operacional sólida que
nos permite cumprir altos padrões de gestão nas áreas administrativas, financeiras e fiscais tanto em
nível local, como regional e global)

Veja em https://www.avina.net/transparencia/ as demonstrações financeiras consolidadas elaboradas
pela administração de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF) e revisadas
pelos auditores independentes da Crowe Horwath e, a partir de 2021, pela BDO.
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Cooperação financeira
reembolsável
A partir de 2021, a Fundación Avina começou a administrar uma nova modalidade de investimento
social que chamamos de Cooperação Financeira Reembolsável, para reforçar o modelo de sustentabilidade dos negócios que serão apoiados, além de permitir recuperar e recircular o capital investido
nos projetos.
O valor investido em 2021 ultrapassa a marca de 352 mil dólares fornecidos por 71 investimentos
reembolsáveis que beneficiam empreendedores rurais do Chile para fortalecerem seus negócios,
como resposta efetiva para a recuperação econômica no contexto da pandemia.

Patricio Cornejo, empreendedor da comunidade Balloom, Chile

Leticia Astudillo, empreendedora da comunidade Balloom, Chile
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108.
Conselho Administrativo Fundación Avina
Sean McKaughan (presidente)
Richard Aitkenhead
Anamaria Schindler
Brizio Biondi-Morra
Gabriel Baracatt (membro Ex-Officio)
Pamela Ríos (secretária)

Conselho Administrativo World Transforming
Technologies (WTT)
Sean McKaughan (presidente)
Gabriel Baracatt
Aparecida Gaspar
Valdemar de Oliveira
Guillermo Scallan

Conselho Administrativo Avina Americas
Sean McKaughan (presidente)
Hilda Vega
Larry Slesinger
Katherine Marshall
Brizio Biondi-Morra
Nabeeha Kazi (até abril de 2021)
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109.
Escritórios
e contatos
Escritórios

https://www.avina.net/contacto/

Responsáveis Nacionais
Argentina: Marcela Mondino, marcela.modino@avina.net
Bolívia: Chiaki Kinjo Tomori, chiaki.kinjo@avina.net
Brasil: Ana Carolina Lourenço, carolina.laurenco@avina.net
Chile: Leonardo Moreno, leonardo.moreno@avina.net
Colômbia: Bernardo Toro, bernardo.toro@avina.net
Costa Rica: Lil Soto, lil.soto@avina.net
Equador: Felipe Toledo, felipe.toledo@avina.net
Estados Unidos: Valeria Scorza, valeria.scorza@avina.net
Guatemala: Cynthia Loría, cynthia.loria@avina.net
México: Lucía Abelenda, lucia.abelenda@avina.net
Paraguai: Eduardo Rotela, eduardo.rotela@avina.net
Peru: Luis Miguel Artieda, luismiguel.artieda@avina.net
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Gestores Regionais
Acesso à Água
Telma Rocha, telma.rocha@avina.net
Ação Climática
Andrea Rodríguez, andrea.rodriguez@avina.net
Biomas
Eduardo Rotela, eduardo.rotela@avina.net
Cidades Sustentáveis
Marcela Mondino, marcela.mondino@avina.net
Diretoria de Negócios e Finanças Sustentáveis
Pablo Vagliente, pablo.vagliente@avina.net
Migrações
Pamela Ríos, pamela.rios@avina.net
Inovação Democrática
Lucía Abelenda, lucia.abelenda@avina.net
Reciclagem Inclusiva
Gonzalo Roqué, gonzalo.roque@avina.net

Pontos Focais
El Salvador, Honduras e Nicarágua:
Cynthia Loría, cynthia.loria@avina.net
Uruguai:
Marcela Mondino, marcela.mondino@avina.net
Haiti:
Miguel Castro, miguel.castro@avina.net
Europa:
info.europa@avina.net
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