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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.
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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
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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.

