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O Prêmio dos Empreendedores Sociais da América Latina do Ano Entregue no Encontro do 
Fórum Econômico Mundial no Panamá 

 

Cidade do Panamá, Panamá, 2 de Abril de 2014 – Sete empreendedores sociais foram nomeados hoje 
Empreendedores Sociais da América Latina do Ano (Latin America Social Entrepreneurs of the Year) no Fórum 
Econômico Mundial sobre a América Latina, que teve lugar na Cidade do Panamá, Panamá. Os prêmios foram 
entregues por David Aikman, Diretor Geral, Diretor do Novos Campeões, Fórum Econômico Mundial na presença de 
Laura Chinchilla, Presidente da Costa Rica, Ricardo Martinelli, Presidente do Panamá; Otto Perez Molina, Presidente 
da Guatemala, e Kamla Persad-Bissessar, o Primeiro-Ministro de Trinidad e Tobago.  

“A comunidade dos Empreendedores Sociais  faz parte integrante do Forum Econômico Mundial, e a sua opinião é 
cada vez mais procurada.”, disse David Aikman, Diretor Sênior do Fórum Econômico Mundial e Diretor da Fundação 
Schwab para o Empreendedorismo Social).  “Um número crescente de corporações consideram que a desigualdade 
de renda e os problemas ambientais como as mudanças climáticas são ameaças fundamentais para seu crescimento 
a longo prazo. Muitos governos estão começando a repensar o modo de proporcionar bens e serviços que melhorem 
os resultados sociais. Confio na confirmação desta tendência no futuro, e o Fórum Econômico Mundial  tem orgulho 
de ser um catalisador de parcerias  entre esses grupos de interessados em prol de mudanças sociais e ambientais.”  

As pessoas seguintes foram selecionadas como os Empreendedores Sociais da América Latina do ano de 2014. Elas 
foram identificadas nos seus respectivos países através de um processo de seleção envolvendo as organizações 
Parceiras da Fundação, Fundacion Venezuela Sin Limites, a Organização internacional do Trabalho, El Mercurio e a 
Folha de São Paulo. 

José Vicente Aguerrevere, Dia Dia Practimercados, Venezuela 
O Dia Dia apoia uma rede de pequenas lojas  nas zonas populares da Venezuela com acesso fácil a transportes  (por 
exemplo : próximo a estações de metrô, pontos de ônibus), funcionando em horário integral (365 dias por ano, das 7-
11pm), oferendo uma grande variedade de produtos das principais marcas, e garantindopreços baixos para 
consumidores de baixa renda graças a acordos de compra e distribuição com grandes redes nacionais. Atualmente, a 
plataforma de distribuição do Dia Dia Practimercados atende 35 lojas em 7 estados e 16 cidades na Venezuela, 
70,000 consumidores por mês e um milhão de transações por mês e ainda por cima emprega quase 1,000 
associados de vendas. 
 
Javier Armando Lozano, Clinicas del Azucar, México 
Clinicas del Azúcar é uma rede de clínicas especializadas em controle de diabetes a baixo custo que oferece 
cuidados preventivos e de suporte acessíveis para Mexicanos carentes. Com o seu modelo de compra em balcão 
único, as Clinicas del Azucar reduziram os custos anuais dos pacientes em 70%, diminuíram os índices de 
complicações decorrentes da diabetes em 60% e conseguiram um aumento significativo do cumprimento do 
tratamento. Ao oferecer um serviço de saúde de alta qualidade e acessível para o tratamento e a prevenção da 

• A Fundação Schwab anunciou hoje o nome dos vencedores do prêmio Empreendedores Sociais da América 
Latina do Ano 2014 (Latin America Social Entrepreneur of the Year 2014) no Fórum Econômico Mundial sobre a 
América Latina na Cidade do Panamá, Panamá. 

• Os homenageados trabalhando em toda a América Latina estão entre os 30 Empreendedores Sociais de todo o 
mundo que participam do encontro para oferecer uma perspectiva realista sobre a sustentabilidade e a 
inovação social. 

• Saiba mais sobre a Fundação Schwab para o Empreendedorismo Social  no site www.schwabfound.org 
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diabetes, as Clinicas del Azucar estão lutando contra um problema socioeconômico crítico, reduzindo as  
desigualdades e melhorando a qualidade de vida da população e  a produtividade em geral. 
Sasha Kramer, SOIL, Haiti 

SOIL se dedica a proteger os recursos do solo, capacitando comunidades e valorizando os resíduos  no Haiti. Para 
cumprir essa missão, SOIL  promove o saneamento ecológico,  a prioridade identificada pela comunidade  (EcoSan), 
um processo em que dejetos humanos são convertidos em adubo valioso. EcoSan aborda simultaneamente alguns 
dos desafios mais difíceis do Haiti oferecendo saneamento àpopulação que de outra forma não teria acesso a 
sanitários e produzindo  uma fonte inesgotável de adubo orgânico rico , determinante para a agricultura e 
reflorestamento. A SOIL  trabalha com a comunidade para projetar e testar soluções  ecologicae socialmente 
benéficas, e implementa tecnologias de baixo custo que são simples, fáceis de duplicar, exigem pouca água, e 
oferecem acesso seguro e digno ao saneamento. 

Rosario Perez, Pro Mujer, Argentina, Bolívia, México, Nicarágua, Peru 

Pro Mujer é uma organização internacional de microfinanciamento  e  desenvolvimento da mulher cuja missão é 
oferecer às mulheres mais carentes da América Latina  as condições para se autosustentarem e um futuro para suas 
famílias através de microfinanciamento ,   formação em negócios e cuidados de saúde. Pro Mujer  empresta capital 
para as mulheres que querem abrir a sua pequena empresa e  facilita a poupança através da estrutura do banco 
comunitário, ela também oferece  formação em negócios e serviços de desenvolvimento pessoal e de saúde. A Pro 
Mujer tem hoje programas plenamente operacionais na Bolívia, Peru, Nicarágua, Argentina e México. Nos últimos 20 
anos, a organização já desembolsou mais de US$950 milhões em pequenos empréstimos de um valor de US$309 
em média. 

Merula Steagall, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE), Brasil  

A associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE), foi estabelecida para lmelhorar as condições de 
tratamento e a qualidade de vida de pacientes que sofrem de  doenças sanguíneas raras. A ABRALE atua em três 
frentes, trabalhando diretamente com os pacientes, apoiando a melhoria dos serviços de saúde oferecido ao público 
em colaboração com o governo e sociedades científicas e operando com um modelo de tratamento público 
envolvendo várias  entidades sociais. Transplante de medula óssea, resultados oncológicos e coleta e análise de 
dados são alguns dos desafios em que a organização está envolvida. Hoje, a ABRALE apoia mais de 25,000 pessoas 
através de seus programas, em onze estados brasileiros e trabalha com uma rede de 82 organizações em 19 países 
na América Latina, EUA, Espanha e Portugal. 

Patrick Struebi, Fairtrasa, Peru 

Fairtrasa ajuda pequenos agricultores carentes  em países em desenvolvimento a sair da pobreza e melhorar suas 
vidas fornecendo-lhes suporte técnico e acesso direto a mercados nacionais e internacionais. O sistema de 
desenvolvimento agrícola sob medida criado pela   Fairtrasa permite que os produtores que anteriormente vendiam 
seus produtos para intermediários aumentem sua produtividade, melhorem a qualidade e sejam pagos valores justos 
pelos seus produtos – muitas vezes até 10 vezes superiores aos  preços dos mercados locais. O resultado é que os 
agricultores conseguem produzir além do nível de subsistência, tornando-se autossuficientes. 

Luis Szaran, Sonidos de la Tierra, Paraguai 

Sonidos de la Tierra utiliza a música para transformar a sociedade e a comunidade. Escolas de música e orquestras 
de jovens têm atividades em mais de 180 cidades, municípios, e escolas rurais e de favelas. As pessoas beneficiadas 
são responsáveis pelo programa, e pela geração de 88 % dos seus próprios recursos financeiros, sendo o restante 
financiado pelas contribuições dos doadores. Em 2012, foi lançado um novo programa: a Orquestra H20, que toca em 
instrumentos feitos com garrafas, canos, tubos e funis, para frisar a importância da água. Em 2012, os jovens da  
Sonidos de la Tierra deram um concerto durante o Fórum do Empreendedorismo social e a Nova Economia 
organizado durante a Rio+20. 

Para ver as biografias de todos os Empreendedores Sociais da Fundação Schwab participando do Fórum Econômico 
Mundial na América Latina, por favor visite aqui.  

A respeito da  Fundação Schwab 

A Fundação Schwab para Empreendedores Sociais foi cofundada por Klaus Schwab, Fundador e diretor executivo do 
Fórum Econômico Mundial, e sua esposa, Hilde. Desde seu início em 2000, a Fundação identificou os principais 
empreendedores sociais do mundo e envolveu a comunidade de 300 premiados para desenvolver inovações sociais 
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em colaboração com corporações, governos e entidades acadêmicas. Os empreendedores sociais da Fundação 
Schwab que foram selecionados participam de eventos do Fórum Econômico Mundial, que lhes proporcionam 
oportunidades ímpares para conectar-se com líderes empresariais, políticos e da mídia. http://www.schwabfound.org.  

Notas para os Editores 

Visite nosso site http://www.schwabfound.org  
Siga-nos noTwitter http://www.twitter.com/schwabfound  
Visite nosso Blog http://www.forumblog.org/socialentrepreneurs  
Visite nossa página no Facebook http://www.facebook.com/schwabfound 

Baixe o Schwab Foundation’s Social Investment Manual e o Corporate Governance Manual 

Nomeie um empreendedor social no nosso website 

Para mais informações, entre em contato com Kenneth Turner, Gerente Comunitário Sênior, América Latina e África, 
Fundação Schwab para o Empreendedorismo Social, por e-mail: Kenneth.Turner@weforum.org. 

O Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional independente, comprometida a aprimorar a situação mundial, engajando líderes 
da sociedade empresarial, política, acadêmica, entre outros, para formar agendas globais, regionais e industriais. 
Incorporada como uma fundação sem fins lucrativos em 1971 e sediada em Genebra, na Suíça, o Fórum não é vinculado a nenhum partido político 
ou interesses nacionais. (http://www.weforum.org). 
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