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Prêmio Empreendedor Social do Ano na América Latina Foi Entregue na Reunião do Fórum 
Econômico Mundial no Peru 
 

 
 
Lima, Perú, 24 de abril de 2013 - Três empreendedores sociais foram nomeados hoje Empreendedores Sociais do 
Ano na América Latina durante o Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina, realizado em Lima, Peru.  
Os prêmios foram entregues por Hilde Schwab, Presidente e Co-Fundadora da Fundação Schwab para o 
Empreendedorismo Social, na presença dos presidentes Ollanta Moisés Humala Tasso, do Peru, Ricardo Martinelli, 
do Panamá, e Enrique Peña Nieto, do México. 
 
"Os empreendedores sociais são uma comunidade integrante do Fórum Econômico Mundial cada vez mais 
solicitada”, afirma David Aikman, diretor sênior do Fórum Econômico Mundial e Diretor da Fundação Schwab para o 
Empreendedorismo Social. "Um número cada vez maior de empresas observam a desigualdade social e os 
problemas ambientais, como as mudanças climáticas, como uma ameaça importante para seu crescimento a longo 
prazo. Muitos governos estão começando a repensar a forma como oferecem bens e serviços para obter melhores 
resultados sociais. Tenho certeza que esta tendência continuará crescendo no futuro e o Fórum tem orgulho de estar 
na vanguarda em fomentar alianças entre estes grupos para a transformação social e ambiental”. 
 
A seguir, os três ganhadores do prêmio Empreendedores Sociais do Ano 2013 na América Latina, que foram 
identificados em seus respectivos países por organizações parceiras da Fundação Schwab, incluindo a Fundação 
Venezuela Sem Limites, a Organização Internacional do Trabalho, El Mercúrio e Folha de São Paulo.  

 
Cybele Amado de Oliveira, Instituto Chapada de Educação e Pesquisa 
Segundo pesquisa do governo de 2011, aproximadamente 15% dos jovens brasileiros são analfabetos funcionais, 
apesar de ter frequentado a escola. Destes jovens, 2% são completamente analfabetos e 13% possui um nível 
rudimentar de alfabetização. A base do Instituto Chapada é o Projeto Chapada, uma iniciativa para estabelecer 
mecanismos de prestação de contas para que os pais, professores, administradores e funcionários eleitos possam 
assumir um papel protagonista no sistema educacional.  O impacto do Projeto Chapada nos estudantes é claro: o 
percentual de alunos de primeira série com desempenho de acordo ao seu nível aumentou de 33% para 74%. Os 
dados também mostram que 90% dos alunos de primeira série foram completamente alfabetizados.  Em 2012, o 
Instituto Chapada capacitou cerca de 4.000 professores, o que impacta mais de 72.000 estudantes. 
 
Mois Cherem, ENOVA 
No México, apenas 25 de cada 100 estudantes que entram na escola primária terminarão a escola secundária e 
somente 13 terão um diploma universitário. A medida que a economia global e o mercado de trabalho nacional ficam 
mais dependentes dos serviços digitais e de Internet, o acesso aos programas de alfabetização informática e à 
tecnologia das comunicações é cada vez mais importante. ENOVA proporciona acesso à infraestrutura moderna de 
aprendizagem e ao conteúdo com um modelo misto de e-learning, com facilitadores e análises profundas em tempo 
real dos padrões de aprendizagem dos estudantes. ENOVA desenvolveu centros comunitários, conhecidos como a 
Rede de Inovação e Aprendizagem (RIA), em áreas de baixa renda, que proporcionam acesso aos módulos de e-
learning e facilitadores em pessoa. As tecnologias avançadas, junto com os facilitadores bem treinados, permitiram 
que a RIA se transformasse na maior rede de centros digitais do México. Com 70 centros, ENOVA possui 
aproximadamente 235.000 membros registrados e 9.000 novos estudantes por mês. 

• A Fundação Schwab anunciou hoje os ganhadores de 2013 do Prêmio Empreendedor Social do Ano na 
América Latina em Lima, Peru  

• Ganhadores do Brasil, México e Peru estão entre os 24 empreendedores sociais do mundo que 
participam na reunião para compartilhar experiência no campo de sustentabilidade e inovação social.   

• Conheça mais sobre a Fundação Schwab para o Empreendedorismo Social em www.schwabfound.org 
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Kurt Holle, Rainforest Expeditions 
A selva amazônica enfrenta numerosas ameaças, incluindo a extração ilegal da madeira, a mineração de ouro, a 
caça furtiva e a expansão agrícola. Em muitos casos, os habitantes das florestas tropicais tem pouco poder para 
proteger a mata e enfrentar as ameaças da invasão.  Rainforest Expeditions é uma empresa turística privada que 
adiciona valor à selva amazônica através do turismo. Fundada na década de 1990, Rainforest Expeditions foi a 
primeira empresa do Peru, e a segunda na América do Sul, a colaborar com uma comunidade indígena para 
participar em associações de turismo. A empresa administra três hospedagens ecológicas na região de Tambopata 
na Amazônia Peruana - Pousada Amazonas, Refúgio Amazonas e o Centro de Pesquisas Tambopata – que 
hospedam um total de 13.000 pessoas por ano. A Pousada Amazonas é uma propriedade da comunidade nativa de 
Inferno e está co-dirigida por Rainforest Expeditions, com benefícios compartilhados. Com a inclusão da comunidade 
como sócia, Rainforest Expeditions gera um compromisso com a conservação da mata, incluindo uma prática tão 
difícil como a criação de uma zona onde a caça não é permitida.   
 
Para ver as descrições de todos os empreendedores da Fundação Schwab para o Empreendedorismo Social que 
formam parte do Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina, 
visite http://www3.weforum.org/docs/LA13/WEF_LA13_SOC_Profiles.pdf. 
 
Sobre a Fundação Schwab 
A Fundação Schwab para o Empreendedorismo Social foi co-fundada por Klaus Schwab, Fundador e Diretor 
Executivo do Fórum Econômico Mundial, e sua esposa, Hilde.  Desde sua criação em 2000, a Fundação tem 
identificado os principais líderes no empreendimento social do mundo e envolveu as comunidades de 200 
ganhadores de prêmios para o avanço no campo da inovação social, em colaboração com empresas, governos e 
acadêmicos. Os empreendedores sociais selecionados pela Fundação Schwab participam de eventos do Fórum 
Econômico Mundial, e ganham oportunidades únicas de conectar-se com líderes empresariais, políticos e da 
mídia. http://www.schwabfound.org.  
 
Nota aos editores 
Visite nossa página web http://www.schwabfound.org  
Siga a Fundação  no Twitter http://www.twitter.com/schwabfound  
Visite nosso Blog http://www.forumblog.org/socialentrepreneurs  
Visite nossa página no Facebook http://www.facebook.com/schwabfound 
Descarregue o Manual de Investimento Social  da Fundação Schwab e o Manual de Governância Corporativa 
Indique um empreendedor social em nossa  página web 
 
Para mais informação, entre em contato com Kenneth Turner, Gerente Sênior de Comunidades, América Latina e 
África, da Fundação Schwab para o Empreendimento Social pelo telefone +41 (0)22 869 3896 ou por e-mail  
via Kenneth.Turner@weforum.org. 
 
 
O Fórum Econômico Mundial é uma organização independente comprometida em melhorar as condições do mundo, envolvendo as empresas, os 
líderes políticos, acadêmicos e da sociedade para estruturar agendas globais, regionais e industriais.  
 
Incorporada como uma fundação sem fins lucrativos em 1971 e com sede em Genebra, na Suíça, o Fórum não está ligado a interesses políticos, 
partidários ou nacionais (www.weforum.org). 
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