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Em 2015, os países da América Latina e do Caribe (LAC) haviam 

alcançado muitos dos principais Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM). Por exemplo, já haviam obtido uma cobertura de 95 

% dos serviços básicos de água e uma melhora de 83 % na cobertu-

ra dos serviços básicos de saneamento (Cepal, 2015).

No entanto, de acordo com os objetivos de desenvolvimento sus-

tentável (SDG 6.1.1, SDG 6.2.1 e SDG 1.4.1) mais ambiciosos para 

os serviços da água e saneamento “geridos de forma segura”, es-

ses números de cobertura se reduzem a 65 % (água) e 23 % (sanea-

mento), o que indica que pelo menos 220 milhões de pessoas ainda 

não têm acesso a serviços de água seguros e possivelmente mais 

de 480 milhões de pessoas não têm acesso a serviços de saneamen-

to seguros (Sparkman e Sturzenegger, 2017).

95%

65%

da cobertura dos
serviços básicos de
água foram alcançados
de acordo com os
ODM em 2015

da cobertura dos
serviços básicos de
água foram alcançados
de acordo com os
SDG em 2015
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A fonte de estatísticas e geração de métricas relevantes em 

Água e Saneamento utilizada em nível global é o JMP (programa 

conjunto da Organização Mundial da Saúde –OMS- e do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância –Unicef-, Joint Monitoring Pro-

gramme for Water Supply, Sanitation and Hygiene). Este é res-

ponsável pelo acompanhamento do avanço em direção aos objetivos 

SDG para 2030 relativos a Água, Saneamento e Higiene. Seu rela-

tório de 2017 informa:

“Em 25 de setembro de 2015, os Estados Membros das Nações Uni-
das adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
que contém 17 SDGs e 169 objetivos que contemplam aspectos so-
ciais, econômicos e ambientais para o desenvolvimento, com o ob-
jetivo de erradicar a pobreza, proteger o planeta e assegurar pros-
peridade para todos. Os SDGs são objetivos globais desejáveis que 
foram elaborados para ser universalmente relevantes e aplicáveis 
a todos os países, com cada governo implementando seu próprio 
nível de objetivos, tendo em conta as circunstâncias de cada nação. 
Os indicadores globais serão monitorados por agências autorizadas 
para isso, usando definições e métodos consistentes internacional-
mente para a avaliação. Os objetivos nacionais serão monitorados 
por autoridades nacionais e algumas definições e métodos podem 
diferir dos usados internacionalmente” 
(Unicef e OMS, 2017, p. 6).

83%

23%

da cobertura 
dos serviços de 
saneamento básico  
foram alcançados  
de acordo com os 
ODM em 2015

da cobertura dos
serviços básicos
de saneamento foram
alcançados de acordo
com os SDG em 2015
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Para estar de acordo com os critérios de serviços de água segura 

(SDG 6.1), a pessoa deve usar uma fonte segura de água potável 

que cumpra três requisitos: 

• A fonte deve ser acessível no ponto de uso –  

casa/prédio/escola

• A fonte deve estar disponível no momento em que for necessária

• A água deve estar livre de contaminantes

Se a fonte de água segura não cumprir esses critérios, mas uma 

viagem de ida e volta para coletar água leve 30 minutos ou me-

nos, será classificada como serviço básico de água potável (SDG 

1.4). Se a coleta de água levar mais de 30 minutos, será classi-

ficada como serviço limitado.

Para cumprir os critérios de serviços de saneamento seguro (SDG 

6.2), a pessoa deve usar uma instalação com serviço seguro que 

não seja compartilhada com outras famílias e os excrementos pro-

duzidos devem ser:

• tratados e descartados no local,

• armazenados temporariamente e depois esvaziados para ser 

tratados fora do local, ou

• transportados pela rede de saneamento e depois tratados fora 

do local.

Se houver separação dos excrementos nos sanitários, mas esses não 

forem geridos de forma segura, será considerado que as pessoas 

que usam essas instalações têm acesso a serviços básicos de sa-

neamento (SDG 1.4).

Os enfoques e estratégias convencionais e comerciais de prestação 

de serviços WASH não serão adequados para enfrentar os desafios 

maiores de SDG 6.1.1 e 6.2.1. É claro que faltam recursos econô-

mico-financeiros e capacidades locais de execução na maioria dos 

países da região. Para alcançar de modo sustentado e efetivo os 

SDG até o ano 2030, a adoção e a incorporação de modelos inovado-

res para expandir, melhorar e manter os serviços de WASH deverão 

estar em prática em toda a região.

Em vista do alcance, da ambição e da diversidade dos objetivos 

dos SDG, os governos dos países da LAC não poderão alcançá-los 

sozinhos e deverão explorar e desenvolver modelos de colaboração 

sinérgica entre governos, sociedade civil e setor privado.
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A lacuna existente para que nossa região alcance água e saneamen-

to seguros ainda é muito grande; de fato, seriam necessárias múl-

tiplas ações e políticas com enfoques e estratégias muito diver-

sos para eliminar essa defasagem. Só para obter acesso universal 

à água, a região teria que investir, no mínimo, US$ 28 bilhões, 

e o investimento em saneamento teria que ser ainda maior: US$ 49 

bilhões. Até 2030, teríamos que reduzir a porcentagem de águas 

não tratadas pela metade, o que exigiria um investimento adicio-

nal que, apenas para os grandes centros urbanos, é calculado em 

mais uns US$ 30 bilhões (Campos, 2016).

US$ 28 bilhões 
para alcançar acesso 

universal a água

US$ 49 bilhões 
para conseguir

saneamento seguro

US$ 30 bilhões 
para reduzir a

porcentagem de água
não tratada até 2030
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“Embora as organizações da sociedade civil e os prestadores de 
serviços compartilhem a responsabilidade por melhorar o acesso a 
serviços básicos com as autoridades nacionais, regionais e locais, 
esse papel foi assumido principalmente pelo setor público. No en-
tanto, em muitas ocasiões os governos se veem limitados para levar 
a cabo essa tarefa, devido a falta de capacidades locais, prestação 
de contas deficiente e investimentos financeiros instáveis. Para 
enfrentar essa situação e reduzir essas diferenças no acesso a ser-
viços, estão surgindo parcerias entre vários atores que oferecem 
soluções inovadoras, locais e sustentáveis. Uma grande parte dos 
modelos de parcerias baseia-se na melhora dos sistemas existentes 
incorporando inovações tecnológicas, financeiras e metodológicas 
que permitam ampliar e melhorar os serviços para as populações 
marginalizadas”  
(ITD-UPM e Fumin, 2014, p. 6).

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) reconhece que a 

alavancagem de recursos econômico-financeiros em programas con-

vencionais não será suficiente, por si só, para que as metas 

sejam alcançadas, basicamente pela falta de recursos econômicos 

na região. É por isso que se pretende, entre outras estratégias, 

recorrer ao desenvolvimento e potencialização de capacidades de 

inovação na região como uma das estratégias fundamentais para 

fechar a lacuna. Isso não significa renunciar à promoção dos pro-

gramas convencionais de prestação de serviços, mas reconhecer o 

papel fundamental da inovação como vetor catalisador e gerador de 

soluções em água e saneamento que possam ser ampliados em escala 

e tenham impacto sobre um número de beneficiários que represente 

uma alta massa crítica. Há consenso entre as organizações multi-

laterais quanto a que:
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Considerar o papel fundamental da inovação para fechar a lacu-

na existente na região não é uma ideia ou propósito forjado em 

uma torre de cristal ou em um grupo de pensamento estratégico, 

nem significa emular o que é realizado em outras regiões do mundo 

mais desenvolvidas. Pelo contrário, existem múltiplas evidências 

atuais e de muitos anos que sustentam com dados e análises que a 

inovação já está efetivamente desempenhando um papel fundamental 

para aumentar significativamente o acesso da população a água e 

saneamento seguros na América Latina e no Caribe. Daí a impor-

tância de difundir esses esforços de inovação, que, além disso, 

são adaptados às características da região – de características 

sociais, econômicas e tecnológicas distintivas –, fazendo uso 

criativamente da riqueza e diversidade existentes e assegurando 

sua escalabilidade sustentável; por esse motivo, também são po-

tencialmente escaláveis para outras regiões similares do mundo.

O objetivo principal desta publicação é investigar e difundir as 

inovações no setor de água e saneamento na América Latina e no 

Caribe (LAC). Trata-se de um setor com um dinamismo inovador de 

teor diferente de outros, por exemplo aqueles mais próximos de 

diversos usos de tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

(como o setor fintech, setor e-health, transporte inteligente), 

já que os tipos de inovação aqui são, em geral, mais incremen-

tais do que disruptivos, e a inovação com frequência provém do 

setor público, historicamente mais conservador e lento na hora 

de implementar uma cultura proativa de inovação. (Para a defi-

nição de inovação disruptiva, ver Christensen, s.d.). Com efei-

to, os tipos de inovações que mais geram impacto na LAC resul-

tam de combinações excelentes e criativas de inovações de perfil 

social e organizacional com inovações tecnológicas. Por sua vez, 

existem excelentes exemplos de inovações com significativo impac-

to na equidade de gênero, em que mulheres de recursos escassos 

têm participação ativa, controlam e se apropriam dos resulta-

dos alcançados. A criatividade e os processos de inovação para 

alcançar uma articulação público-privada fluida e dinâmica com a 

academia e organizações multilaterais são fundamentais para ge-

rar alto impacto. Nesse aspecto, os processos de inovação podem 

acabar sendo mais lentos do que os presentes na inovação tecno-

lógica pura impulsionada somente por empresas com matriz tecno-

lógica ou startups, e ter maior time to market, mas são funda-

mentais para alcançar resultados expressivos no longo prazo, por 

sua adaptabilidade às condições sociais, econômicas e tecnológi-

cas da região.

Para chegar a essa conclusão, foram analisados 52 casos de ino-

vações, de até 10 anos atrás (de 2007 em diante), os quais gera-

ram no total um número de beneficiários muito alto e significativo 

em proporção à população da LAC que não dispõe de acesso a água 

e saneamento seguro. Embora, claramente, o número de inovações 

seja ainda maior, uma vez que a presente pesquisa não analisa 

Nossa pesquisa 
confirma que existe uma 
importante massa crítica 
de inovação no setor na 

LAC, a qual é muito pouco 
conhecida e difundida no 
próprio setor e disciplina, 

bem como nos meios de 
comunicação de massa.
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todas as inovações na LAC, esses dados confirmam que a inovação é 

efetivamente um fator fundamental para alcançar as metas exigen-

tes de água e saneamento seguro estabelecidas em 2015 pela ONU 

(os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030).

Foram selecionadas, com base em uma metodologia rigorosa e dife-

rentes métricas de impacto, as 20 melhores inovações na LAC. Na 

presente publicação, foram analisados mais profundamente esses 

casos, que têm uma boa distribuição geográfica nas regiões da 

LAC, para entender os tipos de inovação, o impacto alcançado, os 

processos de inovação implementados e o potencial de expansão. 

Essas 20 inovações constituem um verdadeiro exemplo a seguir e 

são fonte de inspiração para inovar mais e melhor em cada país 

da LAC. Espera-se que, ao dar visibilidade às melhores ino-

vações, possa-se contribuir para isso.  

Como foi dito, a pesquisa indicou que os tipos de inovação do se-

tor mais presentes na LAC incluem não só inovações tecnológicas, 

mas geralmente tendem a ser do tipo social/organizacional, que, 

somadas às tecnológicas, adquirem um poder de expansão e mudança 

de alto impacto. Nesse sentido, é de especial importância difun-

dir as inovações encontradas e selecionadas, uma vez que existem 

capacidades de articulação subutilizadas na LAC para impulsionar 

a inovação no setor público, privado, cidadania/comunidades e na 

academia, bem como em organizações multilaterais.

Portanto, na segunda parte da publicação, serão descritas as ini-

ciativas inovadoras impulsionadas pelo BID, as quais contribuem 

para a consolidação e alavancagem do ecossistema inovador no se-

tor na LAC e para a criação de uma cultura proativa de inovação.

Esta publicação constitui um primeiro esforço para descrever de 

maneira sistemática as atividades de inovação existentes na Amé-

rica Latina e é a mais abrangente detectada até esta data. 
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Metodologia para 
a identificação 

e seleção das 
inovações em água 

e saneamento na 
América Latina  

e Caribe
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Este relatório foi elaborado a partir de uma busca sistemática 

das inovações na LAC utilizando diversas fontes de informação e 

assegurando que fosse incluído pelo menos um caso para cada uma 

das categorias de inovação definidas dentro das seguintes dimen-

sões: temática abordada, região da LAC onde foi implantada, âm-

bito de aplicação, tipo de organização, tipo de inovação e grau 

de maturidade das inovações.

Dimensões e categorias para a iden-
tificação das inovações na LAC 

Dimensão

Temática

Tipo de inovação

Grau de maturidade

Região 
onde foram 
implantadas

Âmbito de 
aplicação 

Tipo de 
organização 

Temática 
secundária

Categoria

Temática*
1 Água
 Soluções que facili-
tam o acesso seguro 
da população a água 
potável ou garantem 
sua qualidade. Tam-
bém são classificadas 
nesta categoria as 
inovações que contri-
buem para a resiliên-
cia das localidades 
diante de desastres 
associados a inun-
dações ou escassez  
de água

2 Saneamento
 Soluções de sanea-
mento seguro alter-
nativas às redes de 
saneamento urbano 
convencionais ou ino-
vações nessas redes

3 Resíduos
 Soluções para o tra-
tamento, reciclagem 
ou eliminação final 
dos resíduos urbanos 
ou melhora na qua-
lidade de vida das 
pessoas que trabalham 
no setor

4 Higiene
 Soluções que facili-
tam ou melhoram as 
condições de higiene 
das populações rela-
cionadas à água e aos 
resíduos

5 Infraestrutura verde
 Soluções que utili-
zam a natureza para 
proporcionar serviços 
importantes às comu-
nidades, protegen-
do-as de inundações 
ou calor excessivo ou 
ajudando a melhorar 
a qualidade do ar, 
do solo e da água. 
Quando a natureza é 
aproveitada pelas 
pessoas e utilizada 
como um sistema de 
infraestrutura, esta 
recebe o nome de “in-
fraestrutura verde”. 
Esta ocorre em todas 
as escalas. Na maio-
ria dos casos, está 
associada a sistemas 
de gestão de águas 
pluviais, que são 
inteligentes e ren-
táveis; no entanto, 
o conceito é de fato 
mais amplo e está es-
treitamente relacio-
nado a muitas outras 
coisas. Também serve 
para proporcionar uma 

referência ecológica 
para a saúde social, 
econômica e ambiental 
do entorno (‘Green 
infrastructure’, 
s.d.) 

6 Reúso da água 
Soluções que permi-
tem o reúso das águas 
residuais, de forma 
a contribuir para a 
preservação do recur-
so água

Temática secundária* 
 (Procurou-se que es-
tas temáticas fossem 
abordadas de forma 
paralela em alguns 
dos casos relevantes)

1 Saúde
 Soluções associa-
das ao manejo, uso 
ou gestão da água e 
dos resíduos urbanos 
que contribuam para 
preservar a saúde das 
pessoas

2 Resiliência
 Soluções que melhoram 
a resiliência das po-
pulações em relação a 
incidentes associados 
à água

3 Inclusão de indústrias 
criativas

 Soluções em que cria-
tividade, artesanato 
e arte têm um papel 
importante para al-
cançar os objetivos 
buscados

Região onde foram 
implantadas*
 (Aplica a definição 
geográfica do BID 
-2017- para a LAC)

1 Cone sul
 Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguai,  
Paraguai

2 Grupo andino
 Bolívia, Colômbia, 
Equador, Peru,  
Venezuela

3 América Central, Haiti, 
México, Panamá e 
República Dominicana

 Belize, Costa Rica, 
El Salvador, Guatema-
la, Haiti, Honduras, 
México, Nicarágua, 
Panamá, República Do-
minicana

4 Caribe
 Bahamas, Barbados, 
Guiana, Jamaica, Su-
riname, Trinidad e 
Tobago

Âmbito de aplicação
1 Urbano
 Soluções para popu-
lações urbanas

2 Rural
 Soluções para popu-
lações rurais e pe-
riurbanas

3 Rural e urbano
 Soluções que se adap-
tam tanto a popu-
lações urbanas como 
rurais

Tipo de organização 
 (Tipo de organização 
que empreende a ino-
vação)

1 Empresa
 Inclui startups, 
PMEs, empresas  
grandes

2 Organizações sem fins 
lucrativos

 Inclui ONGs, fun-
dações, organizações 
civis

3 Academia
 Inclui universidades, 
centros de pesquisa, 
programas educativos 
e de transferência 
tecnológica

4 Governo
 Inclui organizações 
governamentais, entre 
elas governos  
municipais

5 Parceria
 São categorizadas 
como parcerias as 
inovações que impli-
cam associação entre 
tipos de organizações 
diferente, entre elas 
as parcerias públi-
co-privadas

Tipo de inovação
1 Tecnológica
 Inovações baseadas em 
aplicação, adaptação 
ou desenvolvimento de 
novas tecnologias, 
infraestruturas e 
conhecimento 

2 Sócio-organizacionais
 Inovações baseadas 
em novas formas de 
organização social, 
empresarial ou de 
governo, inovações 
focadas em behavio-
ral change (mudança 
comportamental), em 
sensibilizar ou for-
talecer a cultura de 
cuidado pessoal e do 
recurso água e/ou  
que tendem à apro-
priação (ownership) 
dos recursos pelas 
comunidades

3 Tecnológica / sócio- 
organizacional

 Inovações baseadas 
tanto em novas tecno-
logias, infraestru-
turas e conhecimento 
como em novas formas 
de organização so-
cial, empresarial  
ou de governo

Grau de maturidade
1 Emergentes
 Inovações com menos 
de dois anos de  
implementação

2 Semiconsolidadas
 Inovações com menos 
de cinco anos de im-
plementação 

3 Consolidadas
 Inovações com uma 
trajetória que lhes 
permite contar com 
resultados e às vezes 
com impactos já ve-
rificáveis, depois de 
mais de cinco anos de 
implementação

* As categorias 
definidas para esta 
dimensão não são 
excludentes entre 
si. Um caso pode se 
qualificar em mais de 
uma categoria desta 
dimensão



13 Panorama das 52 inovações 
identificadas por categoria

As 52 inovações identificadas incluem pelo menos um exemplo para 

cada uma das 27 categorias definidas neste estudo.

Panorama das 52 
inovações

Por grau de 
maturidade

19
Semiconsolidadas

19 
Consolidadas

14
Emergentes
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Higiene

8

Água

25

Reúso

6

Saneamento

23

Resíduos

9

Infraestrutura 
verde

7

Número de inovações

Por temática

Saúde

2

Resiliência

4

Indústrias criativas

2

Número de inovações

Por temática 
secundária
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1
Toda LAC

Número de inovações

Por região

22 
Cone sul

12 
América 
Central

16 
Grupo andino

1 
Caribe
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Rural e urbano

11

Rural

23

Número de inovações

Por âmbito de 
aplicação

Urbano

18

Organizações sem 
fins lucrativos

8

Empresa

23

Academia

3

Parceria

13

Governo

5

Número de inovações

Por tipo de 
organização
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42% 27% são sócio-organizacionaise 
31% são tecnológicas e sócio-
organizacionais

Das inovações são 
tecnológicas,
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Argentina

Colômbia
Jamaica

Bolívia

México
Peru

Brasil
Equador

Nicarágua

Uruguai

Chile
Haiti

Panamá

Venezuela

11

7

4

5

5

2

2

2

2

1

1
1

1

Costa Rica

5

2

Panorama das 52 
inovações identificadas 

Por país



19 Critérios de seleção das 20 
melhores inovações 

Uma vez criado um banco de dados com 52 inovações, foi elabora-

do um ranking pela avaliação de seu mérito inovador e impacto de 

acordo com o n.º de beneficiários alcançados, impacto sobre equi-

dade de gênero, equidade social e escalabilidade. Foram selecio-

nadas as 20 melhores inovações desse ranking, de forma a incluir 

pelo menos um exemplo de cada uma das 27 categorias definidas.

Seleção dos 
20 casos mais 
inovadores e com 
maior impacto

Desse ranking, foram selecionados os 20 mais bem qualificados, 

de maneira a incluir a maior parte das categorias definidas. Em 

particular, tentou-se incluir pelo menos um caso de cada uma das 

regiões da LAC.

Mérito inovador
É o grau de novidade e de originalidade da solução ou proposta 

para a zona rural ou urbana, país ou região. A inovação pode ser 

de diferentes tipos (ANII, s.d.):

Inovação no produto: Consiste na 
chegada ao mercado ou à população 

de novos produtos ou serviços, ou 

de produtos ou serviços existentes 

com melhoras significativas ou 

maiores benefícios

  Inovação na organização: Consiste 
na introdução de mudanças nas 

formas de organização e gestão 

das organizações ou instituições, 

mudanças na organização e 

administração do processo produtivo, 

incorporação de estruturas 

organizacionais modificadas 

significativamente, ou implementação 

de orientações estratégicas novas 

ou substancialmente modificadas

 Inovação na comercialização:  
Consiste na adoção de novos mode-

los de negócios ou introdução de 

novos métodos para comercializar ou 

entregar produtos/serviços novos ou 

já existentes

Inovação no processo: Consiste na 
adoção de métodos de produção novos 

ou significativamente melhorados. 



20

A partir disso, pode-se ressaltar que, no presente trabalho, é 

utilizada uma classificação de inovações transversal à apresentada 

anteriormente. As inovações tecnológicas (baseadas em novas 

tecnologias ou know how) geralmente coincidem com as inovações 

de produto ou processo e as sócio-organizacionais geralmente 

compreendem as inovações em organização e comercialização. 

Impacto 
O impacto é avaliado 

de acordo com os 

seguintes critérios

• N.º de beneficiários que acessam água, 
saneamento e higiene graças à inovação 

(menos de 1.000; entre 1.000 e 10.000; 

entre 10.000 e 100.000; entre 100.000 e 

1 M; mais de 1 M)

• Impacto da inovação sobre a equidade de 

gênero: este é o grau em que a inovação 

tende a diminuir a lacuna para que 

homens e mulheres tenham oportunidades 

equitativas de participação, controle 

e acesso aos serviços relacionados 

a água, saneamento e higiene (alto, 

médio, baixo, não se aplica)

• Impacto da inovação sobre a equidade 

social, ou seja, o grau em que 

a inovação tende a permitir que 

pessoas de diferentes meios sociais 

e econômicos tenham oportunidades 

equitativas de participação, controle 

e acesso aos serviços relacionados 

a água, saneamento e higiene (alto, 

médio, baixo, não se aplica)

• A inovação apresentou escalabilidade 

para além de seu lugar de origem 

(escalabilidade a vários países, outro 

país, dentro do país, não se aplica)

Mérito inovador
A LAC conta com um 

alto potencial de 

inovação em AeS

Das 52 inovações identificadas, 40 foram 

qualificadas com mérito inovador médio ou 

alto (77 %). 

Apenas uma das 20 inovações selecionadas 

tem mérito inovador baixo, mas foi sele-

cionada por seu alto impacto em número de 

beneficiários e em equidade social.
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Critérios para a seleção das 20 melhores inovações: mérito inovador, núme-

ro de beneficiários, equidade de gênero, equidade social e escalabilidade. 

As 27 categorias estão representadas em pelo menos uma inovação.

Jamaica

México

Brasil

Equador

Nicaragua
Uruguai

Chile

Haiti
Panamá

4
3

2

2

2

2

1
1

1
1

1

Número de inovações 
por país

20 casos 
selecionados

Peru
Colômbia
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Impacto no n.º  
de beneficiários  
As inovações identifi-

cadas alcançam mil-

hões de beneficiários

Uma das 52 iniciativas identificadas – 

por si só – alcança mais de 40 milhões 

de beneficiários. É a Confederação Lati-

no-americana de Organizações Comunitárias 

de Serviços de Água e Saneamento (CLOC-

SAS), que reúne as OCSAS de 14 países. Na 

LAC existem mais de 80.000 OCSAS (Or-

ganizações Comunitárias de Serviços de 

Água e Saneamento), que fornecem água e 

saneamento para mais de 40 milhões de 

latino-americanos e têm capacidade para 

atender mais 18 milhões. A associação de 

OCSAS formalizada na CLOCSAS em 2017 é 

uma inovação social poderosa que consegue 

a escala necessária para gerar mecanismos 

de incidência e participação em espaços 

de tomada de decisão política. Por sua 

vez, essa associação permite encontrar 

soluções inovadoras para desafios coleti-

vos a partir do intercâmbio de experiên-

cias e da transferência de conhecimento 

entre as OCSAS. É um esquema que promove 

a apropriação por parte das comunidades e 

a sustentabilidade das soluções tecnoló-

gicas implementadas. A CLOCSAS é um dos 

poucos exemplos de redes transnacionais 

de organizações comunitárias que conse-

guiram esse nível tão alto de projeção. 

As 51 inovações identificadas restantes 

alcançam 8,8 milhões de beneficiários na 

América Latina e Caribe, e as 20 selecio-

nadas beneficiam 2,4 milhões de pessoas.

Impacto em  
equidade de gênero  
Existem excelentes 

exemplos de inovações 

que empoderam as 

mulheres e facilitam 

seu desenvolvimento 

social e profissional

16 % das 52 inovações identificadas têm 

desde algum impacto até um forte impacto 

na equidade de gênero. Por sua vez, 25 % 

das 20 inovações selecionadas têm impacto 

na equidade de gênero. Duas delas estão 

literalmente mudando a vida de mulheres de 

recursos escassos, com forte impacto em 

sua inserção social e profissional, empo-

derando-as ao lhes proporcionar educação 

e instrumentos para seu desenvolvimento.

Impacto em  
equidade social  
A maioria das ino-

vações identificadas 

envolvem ativamente e 

facilitam a owners-

hip de populações com 

menos recursos

Cerca de 60 % das inovações têm desde 

algum impacto até um forte impacto na 

equidade social em populações de recursos 

escassos. Apenas 25 % das 20 inovações 

selecionadas não têm impacto social, 

mas foram selecionadas por seu mérito 

inovador e escalabilidade.
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Saneamento

10

Saúde

2

Infraestrutura 
verde 

4

Critérios para a seleção das 20 melhores inovações:mérito ino-

vador, quantidade de beneficiários, equidade de gênero, equidade 

social e escalabilidade. As 27 categorias estão representadas em 

pelo menos uma inovação.

Reúso

1

Indústrias 
criativas

2

Resíduos

4

Resiliência

2

Higiene 

4

Água

11

Panorama das 20 inovações 
selecionadas por categoria 

Panorama das 52 
inovações identificadas  
e das 20 selecionadas

Segundo a temática

Panorama das 52 
inovações identificadas  
e das 20 selecionadas

Segundo a temática 
secundária
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Panorama das 52 
inovações identificadas  
e das 20 selecionadas

Segundo a região

7 
Cone sul

5
América Central

7 
Grupo andino

1 
Caribe
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Sócio-organizacional

7

Tecnológica

5

Tecnológica e  
sócio-organizacional

8

Panorama das 52 
inovações identificadas  
e das 20 selecionadas

Segundo o tipo  
de inovação

Emergentes

2

Consolidadas

9

Semiconsolidadas

9

Panorama das 52 
inovações identificadas  
e das 20 selecionadas

Segundo o grau  
de maturidade

Urbano 

8

Rural

4

Rural e urbano

8

Panorama das 52 
inovações identificadas  
e das 20 selecionadas

Âmbito de 
aplicação
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Academia

1

Governo 

3

Organizações sem 
fins lucrativos

3

Empresa

9

Parceria

4

Panorama das 52 
inovações identificadas  
e das 20 selecionadas

Segundo o tipo  
de organização



27 Panorama das 52 inovações 
identificadas e das 20 
selecionadas segundo o tipo 
de inovação

As inovações tecnológicas e  
sócio-organizacionais representam 
31 % das inovações identificadas e 

sobem para 40 % nas 20 inovações 
selecionadas.

8/14  
projetos de  
sócio-organização 
selecionados

5/22  
projetos de tecnologia  
selecionados

7/16  
projetos de tecnologia 
e sócio-organização 
selecionados

A combinação de inovação sócio-organizacional com inovação tec-

nológica é a combinação mais potente, que resulta em maior im-

pacto e escala.
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As 20 
inovações que 
você não sabia 
que eram da 
América Latina 
e do Caribe
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A seguir, são apresentadas as 20 melhores inovações seleciona-

das de acordo com os critérios detalhados no capítulo 2. As 15 

primeiras aqui apresentadas são inovações consolidadas e semi-

consolidadas que alcançaram resultados e impactos verificáveis, 

como o número de pessoas que acessam os serviços de água e 

saneamento, melhora na equidade de gênero e na equidade social, 

que algumas delas conseguem ampliar em escala dentro e fora de 

seu país de origem.
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Água e 
saneamento
Temática

Parceria. O Centro de Apoyo a la Gestión Rural 
de Agua Potable (Cenagrap) é a primeira 
parceria público-comunitária do Equador que 
une o governo autônomo descentralizado 
(GAD) municipal com 120 comitês de água para 
a gestão dos serviços de água e saneamento 
rurais, em que ambas as partes contribuem para o 
funcionamento e para os serviços prestados. 
Tipo de organização

Aspectos Destacados 

O Cenagrap é um sistema comunitário que fun-

ciona com autonomia e autogestão, com exce-

lentes resultados e sustentabilidade. Muito 

recentemente, no fim de 2017, recebeu um im-

portante reconhecimento no VIII Encontro La-

tino-americano de Gestão Comunitária da Água 

como modelo inspirador do diálogo e parcerias 

público-comunitárias.

Além de assegurar acesso a água a 44.000 

equatorianos, alcançou vários sucessos como 

aumentar a vida útil dos sistemas e a quali-

dade do serviço prestado, fazer o controle da 

qualidade da água e gerar informações para a 

tomada de decisões.

Descrição Breve 

O Centro de Apoyo a la Gestión Rural de Agua 

Potable (Cenagrap) é uma parceria público-co-

munitária do cantão Cañar, um dos mais po-

bres do Equador, que une a municipalidade do 

cantão e 120 juntas administradoras de água 

potável rurais (JAAP). Sua ação busca a sus-

tentabilidade das JAAP, trazendo apoio técni-

Inovações consolidadas e 
semiconsolidadas 

Rural
Zona

2007
Ano de início

44,000
Beneficiários

Média
Equidade 
de gêneroAlta

Equidade 
social

Equador 
País

1 Cenagrap
ONGs Protos e 
Cedir, município 
de Cañar e 10 
comitês de água
Fundadores

Sócio-organizacional
Tipo de inovação

Água e saneamento
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vincula o governo autônomo descentraliza-

do municipal com 120 juntas de água para 

a gestão dos serviços de água e saneamento 

rurais, em que os dois setores contribuem 

para seu funcionamento e para os serviços 

prestados.

2.O aumento da vida útil dos sistemas e da 

qualidade do serviço prestado, o que repre-

senta uma economia significativa para o GAD 

municipal. No país existem muitos sistemas 

que, depois de poucos anos de funcionamen-

to, acabam parando por falta de recursos ou 

capacidades técnicas.

3.O controle da qualidade da água (um dos 

graves problemas dos sistemas no país), com 

um laboratório próprio em que são feitas 

duas ou três campanhas de controle de qua-

lidade da água nas juntas e, com os resul-

tados, realizam-se as medidas corretivas. 

4.A geração de informações para a tomada de 

decisões, outro problema do país e da re-

gião, começa agora a ser resolvido: o Cena-

grap dispõe de informações sobre a situação 

das juntas em vários temas (administrativo-

-financeiros, técnicos, tarifários, estado 

de sistemas, entre outros), o que possibi-

lita uma melhor gestão do setor de água e 

saneamento rural no cantão Cañar.

Mérito inovador  

O Cenagrap é uma inovação social e organiza-

cional de sucesso baseada em uma articulação 

inédita entre comunidade e governo munici-

pal, que foi muito difícil de replicar e tem, 

nisso, sua originalidade. Conseguiu que os 

sistemas comunitários forneçam água de qua-

lidade, em quantidade suficiente e de manei-

ra contínua, eficiente e sustentável, o que 

contribuiu para melhorar a saúde das pessoas 

que moram na área rural do cantão Cañar. A 

articulação governo-comunidade se reflete for-

malmente na composição do conselho de admi-

nistração do Cenagrap, que é integrado pelo 

prefeito, dois membros do conselho do cantão 

e três membros das JAAP, além de represen-

tantes das zonas baixa, média e alta. É um 

modelo de parceria muito difícil de se con-

solidar na América Latina pela dificuldade de 

articulação Estado-comunidades. É uma inicia-

tiva emblemática que inspira sua replicação 

em outros países e comunidades.

www.canar.gob.ec

co e serviços para a gestão integral da água 

potável e saneamento na zona rural.

No Cañar, a parceria público-comunitária 

atende às demandas dos setores tradicional-

mente subatendidos da área rural, ao mesmo 

tempo em que incorpora representantes das 

comunidades de cada uma das zonas geográfi-

cas do cantão na governança do Cenagrap. O 

centro, dessa forma, garante o acesso a água 

e saneamento para as populações com as con-

dições particulares do âmbito rural (baixa 

densidade, dispersão, condições geográficas, 

altos custos unitários). Em muitos casos, o 

único modelo viável nessas zonas é a gestão 

por meio desse tipo de parcerias. A forma de 

ampliar a cobertura e ganhar eficiência é pela 

complementaridade dos municípios e dos siste-

mas comunitários. Nos últimos anos, o Cena-

grap alcançou: 

1.A criação de um modelo de governabilidade 

local em parceria público-comunitária que 
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“O Cenagrap é uma 
referência pública-
comunitária que 
gera consciência na 
sociedade quanto ao 
uso e aproveitamento 
da água potável e 
a conservação dos 
recursos hídricos, 
apoiados no respeito 
pela interculturalidade, 
o trabalho coletivo 
e a transparência no 
trato com os usuários 
e consumidores”
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Aspectos Destacados

Em Piura, o abastecimento de água é dependen-

te da disponibilidade de fontes de energia 

compatíveis e das condições geográficas, so-

ciais, culturais e econômicas dos setores com 

menores recursos. Esses fatores nem sempre 

são levados em conta nas políticas governa-

mentais para áreas rurais, como as do distri-

to de Lancones.

Jorge Viera Sernaqué 
e Enrique García
Fundadores

Rural
Zona

Média
Equidade 
de gênero

Baixa
Equidade 
social

Parceria. A Asociación Fomento de 
Investigación y Acción para el Desarrollo 
(FIAD), em estreita colaboração com a 
Universidade de Piura, a população organizada 
e seus respectivos governos locais, provinciais 
e regionais, promovem o desenvolvimento das 
pessoas da localidade por meio de diversos 
projetos em água e saneamento seguros 
Tipo de organização Peru 

País

2 Proyecto 
Lancones

É por isso que este projeto visa o desenvol-

vimento das residências, além de buscar sua 

sustentabilidade por meio dos moradores e, 

para isso, capacita a população para o cuida-

do e manejo adequado dos principais elementos 

dos sistemas de abastecimento de água, ele-

trificação e dos recursos naturais da área.

Água, saneamento 
e higiene
Temática1,500

Beneficiários

Sócio-organizacional
Tipo de inovação

2007
Ano de início
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Mérito inovador 

Trata-se de uma inovação social. O que há de 

inovador e replicável na prática é seu cará-

ter participativo, o uso de tecnologias lim-

pas e a geração de capacidades de sustentabi-

lidade. Usa-se energia solar na instalação de 

sistemas de água e latrinas são construídas 

com projetos e materiais da região, de acor-

do com o clima de floresta seca. Os sistemas 

são de fácil uso e manutenção, administra-

dos pelos mesmos moradores capacitados em 

organização, gestão, técnicas de construção 

e educação sanitária, cidadã e ambiental. 

Esse é um excelente exemplo de construção de 

capacidades locais para alcançar estratégias 

sustentáveis de acesso a água e saneamento 

seguro em áreas rurais com uma população com 

alto componente de dispersão.

fiad.org.pe/

 Descrição Breve 

A modo de vida rural e disperso de localida-

des como Lancones dificulta suprir as necessi-

dades de água, saneamento, higiene e educa-

ção da população. No entanto, graças à ação 

conjunta de seus moradores, da prefeitura, da 

Universidade de Piura e da FIAD, têm-se obti-

do avanços importantes.

O projeto Lancones implementa sistemas de 

água potável (acionados por energia solar) e 

de saneamento aproveitando eficientemente os 

recursos naturais da zona fronteiriça perua-

no-equatoriana. A população participa ati-

vamente da construção e manutenção e, para 

isso, é capacitada previamente pela FIAD. 

Essa participação dos usuários na operação e 

manutenção dos sistemas de água e saneamento 

foi um fator chave para sua sustentabilidade. 

http://fiad.org.pe/


35 Água e saneamento

“O Projeto Lancones 
implementa sistemas 
de água potável 
(acionados por energia 
solar) e saneamento 
aproveitando 
eficientemente os 
recursos naturais 
da zona fronteiriça 
peruano-equatoriana 
e procura educar a 
população para sua 
sustentabilidade”
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Aspectos Destacados

Antes do programa Agualimpia, muitas comuni-

dades não dispunham de recursos financeiros 

para obter conexão às redes de saneamento, 

infraestrutura sanitária e opções de água e 

saneamento seguros. Para ajudar a aliviar 

esse problema, a Agualimpia trabalhou com 

ONG. Agualimpia é uma organização não 
governamental sem fins lucrativos que, desde 
o2007, facilita a coordenação entre os governos 
locais e regionais, junto com o setor privado e as 
comunidades, para a implementação de sistemas 
de água potável e saneamento autossustentáveis 
em áreas vulneráveis. 
Tipo de organização

Mercedes Castro
Fundadora

Urbana / Rural
Zona

Não se aplica
Equidade  
de gênero

Não se aplica
Equidade 
social

Peru 
País

3

Água e  
Saneamento 
Temática

2007
Ano de início

170,000
Beneficiários

Sócio-organizacional
Tipo de inovação

instituições de microcrédito peruanas (IMF1), 

junto com as quais foi projetado um produto 

financeiro voltado ao saneamento para a inclu-

são, incorporado à carteira geral de serviços 

com o objetivo de facilitar o acesso a água e 

saneamento seguros para famílias interessadas 

em melhorar suas condições, mas impossibili-

tadas de fazê-lo sem acesso a crédito. Também 

foram desenvolvidos junto com as IMFs parcei-

ras produtos financeiros para água e saneamen-

to, incluindo assistência com estratégias de 

marketing para facilitar a conexão entre os 

clientes potenciais e as IMFs, ao mesmo tempo 

em que se estabeleceram produtos financeiros 

sustentáveis e acessíveis para comunidades de 

recursos escassos.

1 También conocidas como instituciones de microfinanzas, lo que da origen a las siglas IMF.

Agualimpia



37 Água e saneamento

Mérito inovador

O programa Agualimpia foi destacado pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

como um dos pioneiros na América Latina na 

criação bem-sucedida de mercados financeiros 

adequados e sustentáveis no setor de água e 

saneamento pelo uso de microcrédito, bem como 

estratégias inovadoras para que famílias de 

baixa renda possam ter acesso a água potável 

e saneamento. O programa teve um grande su-

cesso e é um modelo a ser replicado na gera-

ção desse tipo de mercados financeiros. 

Nesse sentido, o Agualimpia inova no modelo 

de negócios: gera novos mecanismos econômi-

cos e financeiros, antes inexistentes, para as 

populações mais vulneráveis e de baixa renda, 

em parceria com instituições de microcrédito 

com muitos anos de experiência. Dessa manei-

ra, asseguram-se produtos muito convenientes 

em termos de adequação ao setor e com canais 

de distribuição assegurados. 

Principales Logros

A Agualimpia desenvolveu projetos com finan-

ciamento do Fundo Multilateral de Investimen-

tos (FUMIN, do BID), da Agência Suíça para o 

Desenvolvimento e a Cooperação (COSUDE), da 

União Europeia e do Banco Mundial, além de 

organizações da sociedade civil, como Avina 

Americas, Fundación Avina, SODIS, The Resour-

ce Fundation, Ariel Foundation, Asociación 

Civil Neoandina, Asociación Cerro Verde, e 

empresas do setor privado, entre elas Scotia-

bank, Minera Barrick Misquichilca, Yanacocha, 

Southern Copper, Mantaro Perú e Coca-Cola.

www.agualimpia.org / www.crediagua.com

http://www.agualimpia.org
http://www.crediagua.com
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“Acesso a água potável 
e saneamento por 
meio de microfinanças 
no Peru, em uma 
contribuição do 
setor privado para 
alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável”
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Governo. Secretaria Municipal de Urbanismo, 
Infraestrutura e Habitação da Prefeitura do 
Rio de Janeiro. 
Tipo de organização

Prefeitura do Rio  
de Janeiro
Fundadores

Urbana
Zona

Não se aplica
Equidade  
de gênero

Alta
Equidade 
social

Brasil 
País

4

Água, saneamento 
e resíduos
Temática

2004
Ano de início

1,000,000
Beneficiários

Sócio-organizacional
Tipo de inovação

Aspectos Destacados

O Programa Morar Carioca, também chamado de 

Plano Municipal de Integração de Assentamen-

tos Informais, tem como objetivo a pacificação 

e integração das favelas com as comunidades 

formais vizinhas por meio de um processo que 

inclui desde a desarticulação dos grupos de 

narcotraficantes, o desarmamento das favelas e 

a prestação de serviços públicos como água, 

saneamento, eletricidade e remoção de resí-

Plano Morar 
Carioca

duos até a formalização de todas as ativida-

des da comunidade.

Esse programa envolve um forte planejamento 

estratégico e estreita coordenação entre go-

verno municipal e estadual, com a participa-

ção de diferentes unidades policiais em cada 

uma das etapas, bem como de agentes de saúde 

e diversas associações que compõem a mobili-

zação comunitária.
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Descrição Breve

O Rio de Janeiro tem mais de mil favelas ou 

assentamentos informais, em que vivem mais 

de um terço dos 6,3 milhões de habitantes da 

cidade (IBGE 2013). Durante mais de vinte e 

cinco anos, o predomínio de quadrilhas nas 

favelas afetou os meios de subsistência, o 

acesso aos serviços, o capital social e as 

percepções das pessoas de fora sobre os mo-

radores das favelas, o que reduz suas opor-

tunidades de mobilidade social e espacial 

(Perlman, 2010).

Morar Carioca é uma iniciativa estratégica 

da Prefeitura do Rio de Janeiro que envolve 

a pacificação, a urbanização e a reinserção 

social dos moradores das favelas. É um longo 

processo que levará vários anos. Começa pela 

ação do BOPE (Batalhão de Operações Policiais 

Especiais) tirando as favelas do controle dos 

grupos de narcotraficantes. Com a favela sob 

o controle da polícia e desarmada, inicia-se 

uma etapa de estabilização realizada pelas 

UPPs (Unidades Policiais de Pacificação). Por 

fim, a UPP Social se encarrega da implantação 

e formalização da prestação dos serviços de 

eletricidade, água, saneamento e manejo de 

resíduos sólidos, bem como de todas as ativi-

dades da favela.

Mérito inovador 

A recuperação das favelas do Rio e de outros 

assentamentos tomados por quadrilhas, sua 

pacificação e inserção nas comunidades for-

mais vizinhas e na sociedade em geral foram 

sempre um grande desafio de muitos governos. 

www.medium.com/morar-carioca

No Rio, isso foi tentado anteriormente em 

diferentes oportunidades, mas as iniciativas 

nunca duraram e não avançaram além das pri-

meiras etapas de recuperação e pacificação, 

o que fazia com que se voltasse à situação 

inicial depois de um tempo.

A chave para o sucesso do Plano Morar Carioca 

está em um bom planejamento do projeto para 

resultados em longo prazo, na coordenação 

entre os governos municipal e estadual, uni-

dades policiais, defesa civil e os diferentes 

agentes que compõem a mobilização comunitá-

ria. Destaca-se a ideia de atribuir às unida-

des policiais diferentes tarefas especifica-

mente projetadas para cada uma das diferentes 

etapas, bem como a importância que foi dada 

ao levantamento das necessidades específicas 

de cada favela e na ênfase na busca de me-

canismos adequados, progressivos e efetivos 

para a formalização dos serviços.

Essa é uma inovação sócio-organizacional e 

em processos, com um grau alto de ineditis-

mo no Brasil e na América Latina. Inova em 

processos organizacionais e na articulação de 

atores muito diversos com um foco e visão de 

longo prazo definidos, o que não é frequente 

na LAC. Permite oferecer acesso seguro a água 

e saneamento, bem como a manejo de resíduos 

sólidos, para populações muito esquecidas 

que vivem em condições de extrema pobre-

za e desamparo. A importância desses tipos 

de assentamentos na América Latina é o que 

mais destaca a iniciativa inovadora como uma 

alternativa sustentável para melhorar a vida 

dos moradores dos assentamentos.
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“O Programa Morar 
Carioca procura 
a pacificação e 
integração das favelas 
do Rio de Janeiro por 
meio de um processo 
que inclui desde a 
desarticulação do 
narcotráfico até o 
fornecimento de 
serviços básicos para  
a comunidade”
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Água 
Temática

ONG. A Fundación Cántaro Azul trabalha em 
vários estados mexicanos, tendo seu centro na 
região sudeste. Os programas desenvolvidos 
atualmente são: NuestrAgua- Redes 
Comunitarias, NuestrAgua- Franquicia Social e 
Agua Segura en Escuelas. 
Tipo de organização

Água

2010
Ano de início

22,000
Beneficiários

Média
Equidade  
de gênero

Média
Equidade 
social

México
País

5 Mesita Azul

Ian Balam García e 
Fermín Reygadas
Fundadores

Tecnológica e  
sócio-organizacional
Tipo de inovação

Aspectos Destacados

A Mesita Azul é uma das poucas tecnologias 

que foram projetadas diretamente com a par-

ticipação de comunidades marginalizadas, em 

particular as mulheres. É um produto com 

ênfase específica em elementos estéticos e de 

facilidade de uso.

O sucesso da Mesita Azul em residências,  

escolas e quiosques comunitários expandiu  

a capacidade de oferecer soluções efetivas, 

adequadas e sustentáveis de água para  

consumo humano.

Urbana / Rural
Zona
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en.cantaroazul.org

 Mérito inovador 

Os aspectos inovadores da Mesita Azul re-

ferem-se a ter conseguido desenvolver um 

produto que foi ampliado em escala com alta 

dose de complexidade tecnológica e adaptado 

a contextos comunitários, e ao uso da cria-

ção conjunta no projeto e desenvolvimento 

do produto. Além disso, destaca-se a capaci-

dade de gestação de parcerias para a inova-

ção, como aconteceu com a associação com a 

Universidade de Berkeley, líder mundial em 

soluções inovadoras em água potável. A ino-

vação conta com elementos de community ow-

nership, behavorial change e criação conjun-

ta com comunidades. É um exemplo claro dos 

conceitos de open innovation, ou inovação 

aberta, desenvolvidos originalmente por Hen-

ry Chesbrough da UC Berkeley, em seu livro 

seminal Open Innovation: The New Imperative 

for Creating and Profiting from Technology, 

publicado pela primeira vez em 2003.

Por fim, a solução contempla um modelo susten-

tável de operação e manutenção.

Descrição Breve

Mesita Azul é um sistema inovador de desin-

fecção da água com luz ultravioleta projeta-

do e desenvolvido pela Cántaro Azul em cola-

boração com a Universidade da Califórnia em 

Berkeley. A Mesita Azul inativa bactérias, 

vírus e protozoários com uma capacidade de 

fluxo de 5 litros por minuto, sem afetar as 

propriedades físico-químicas da água (como o 

sabor e a temperatura). 

A Mesita Azul libera uma alta dose de germici-

da que cumpre a meta de desinfecção altamente 

eficaz estabelecida pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS): essa margem de segurança garante 

a efetividade do sistema mesmo quando ele é 

operado em condições não ideais. Testes reali-

zados pelo Instituto Mexicano de Tecnologia da 

Água confirmam que a Mesita Azul atende à regu-

lamentação oficial da Secretaria de Saúde para 

sistemas de desinfecção no ponto de uso.

O projeto foi criado em conjunto com as comu-

nidades rurais para uma adoção adequada. No 

projeto e uso, são levadas em consideração 

políticas de gênero.

http://en.cantaroazul.org/
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“A Cántaro Azul 
desenvolve inovações 
tecnológicas, sociais, 
institucionais e 
financeiras para mudar 
o paradigma do setor 
e conseguir ampliar 
a oferta de serviços 
sustentáveis de água 
e saneamento em 
comunidades rurais  
do México”



45 Água

Aspectos Destacados

Desde sua fundação em 2010, a Isla Urbana 

instalou 6.500 sistemas de captação pluvial, 

com o que beneficiou 45.500 pessoas e conse-

guiu “colher” 590 milhões de litros, o que é 

Empresa. A empresa de inovação social foi 
fundada em colaboração com o Instituto 
Internacional de Recursos Renováveis em 2010 
na Cultura Maya, uma colônia popular ao sul 
da Cidade do México, onde existem graves 
problemas de escassez de água. Com um 
enfoque ambiental e social, o programa ensina a 
captar a chuva da forma mais prática possível. 
Tipo de organização

Carmen Hernández, 
David Vargas, 

Enrique Lomnitz, 
Hiram García, 

Jennifer White e 
Renata Fenton

Fundadores

Urbana / Rural
Zona

Não se 
aplica
Equidade 
de gênero

Não se 
aplica
Equidade 
social

México 
País

6

Água e 
Infraestrutura 
verde
Temática

2010
Ano de início

45,500
Beneficiários

Sócio-organizacional
Tipo de inovação

equivalente a 59.000 caminhões pipas de água. 

A Cidade do México está categorizada como a 

terceira cidade com maior estresse hídrico 

do mundo, o que acontece porque se extrai 

dos aquíferos e rios muito mais água do que 

a capacidade de recarga dessas fontes. Para 

evitar essa catástrofe, a organização quer 

adaptar os prédios e tetos da cidade para 

captar chuva e extrair menos água do subso-

lo na temporada de chuvas, permitindo que os 

mantos aquíferos se recuperem.

Descrição Breve

Isla Urbana é um projeto dedicado a contri-

buir para a sustentabilidade no México pela 

captação de água da chuva.

Isla Urbana
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www.islaurbana.org

Mérito inovador 

O projeto Isla Urbana inova em modelo de ne-

gócios; alcança um impacto altíssimo com base 

em um produto simples, potente e completo, 

e com uma rede de distribuição e manuten-

ção muito eficaz. Ainda que a captação da água 

da chuva seja um método ancestral para obter 

água potável e água para uso de cisternas, 

são muito poucos os casos em que se conse-

gue chegar a uma solução em grande escala que 

atenda aos ambientes urbanos e rurais. Para 

isso, é necessário inovar em modelo de negó-

cios e em organização. Nesse sentido, é muito 

adequado o conceito, muito usado em gestão de 

inovações, de whole product solution, conforme 

termo criado por Geoffrey Moore em seu li-

vro Crossing the Chasm: Marketing and Selling 

High-Tech Products to Mainstream Customers, de 

1991, com revisões em 1999 e 2014, verdadei-

ro livro de cabeceira para entender os ciclos 

de inovações bem-sucedidos. Contar com uma 

verdadeira whole product solution, ou solução 

de produto completo, é necessário para obter 

escala em uma inovação. Isso é, para vender 

a inovação não se conta apenas com um produ-

to core que funciona muito bem, mas com todos 

os elementos necessários para que o cliente 

final (pensando em um cliente conservador e nos 

primeiros clientes early adopters) adote mui-

to rapidamente a tecnologia. No caso da Isla 

Urbana, foi possível comercializar uma solu-

ção de produto completo ao oferecer todos os 

elementos necessário (por exemplo, muitos ti-

pos de tubulações, válvulas, tanques, rede de 

distribuição, cálculo preciso de capacidade, 

entre outros) para que o cliente possa ativar 

o sistema quase em modo plug & play. 

“Captar a chuva nos permite reduzir a quanti-

dade de água que precisamos extrair, ameni-

zando e talvez, com o tempo, interrompendo o 

afundamento da cidade”, de acordo com o site 

da organização. Mais de 10 milhões de mexi-

canos não contam com serviço de água: apenas 

na Cidade do México, cerca de 250.000 pessoas 

vivem sem conexão com a rede e outros milhões 

têm um serviço intermitente ou recebem água 

contaminada.

A aposta da Isla Urbana é criar sistemas de 

captação de água de chuva que ofereçam água 

de qualidade e permitam abastecer uma famí-

lia durante 5 a 12 meses por ano. Com um bom 

projeto, a água coletada das chuvas pode ser 

usada para o consumo humano. A cada tempora-

da de chuvas, a Cidade do México sofre danos 

graves com inundações devido à saturação dos 

sistemas de drenagem; o que a Isla Urbana 

pretende é captar essa chuva para que ela 

não se contamine ao encher milhões de cis-

ternas. Além da escassez, a cidade tem gas-

tos muito elevados de energia para bombear 

a água. Cerca de 30 % da água da rede pro-

vém do sistema Lerma-Cutzamala, de onde ela 

precisa ser bombeada a 150 km de distância 

e 1 km na vertical desde suas bacias fora 

do vale; a quantidade de energia necessária 

para esse trabalho é similar ao consumo to-

tal da cidade de Puebla. Em áreas como Izta-

palapa, onde o abastecimento é mais deficien-

te, centenas de caminhões pipas alimentam a 

cada dia tinas e cisternas. A captação plu-

vial torna-se uma necessidade nessas áreas, 

já que evita a dependência de caminhões pipa 

e proporciona uma economia para centenas de 

milhares de famílias.

http://www.islaurbana.org
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“A Isla Urbana 
desenvolve 
ferramentas para 
a autonomia e 
sustentabilidade 
no acesso à água 
para comunidades 
marginalizadas 
do México por 
meio da captação, 
armazenamento e 
purificação da água 
da chuva”
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Empresa. A REPLACOL, fabricante e 
distribuidora do EKOFIL, surge como uma 
pequena empresa em Cali (Colômbia), que 
começou fabricando recipientes e módulos 
para a coleta ordenada de resíduos sólidos 
com plásticos reprocessados. Pouco despois, 
no contexto da Feira Latino-americana de 
Saneamento LATINOSAN 2007, realizada em 
Cali, começou a desenvolver o EKOFIL. 
Tipo de organização

Javier Moreno Gómez 
Fundador

Rural
Zona

Baixa
Equidade 
social

Colômbia
País

7

Água
Temática

70,000
Beneficiários

Tecnológica
Tipo de inovação

Aspectos Destacados

A direção desse projeto ficou a cargo de Ja-

vier Moreno G., engenheiro químico da Univer-

sidad del Valle com estudos de especialização 

em Engenharia Sanitária e Ambiental na mes-

ma universidade, acompanhado por uma equipe 

proativa de técnicos e operadores formados 

na prática. Atualmente, já foram atendidas 

15.000 famílias nas áreas rurais da Colômbia 

em mais de 25 municípios. 

O projeto foi instalado com o apoio de, entre 

outros: programas UNICEF em comunidades indí-

genas da área do rio San Jorge – Tierra Alta, 

Córdoba; Cooperação Suíça para o Desenvolvi-

mento (COSUDE) com a Nestlé da Colômbia no 

Ekofil

Não se 
aplica
Equidade  
de gênero

2008
Ano de início
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www.filtroekofil.com

Alguns dados: 

1.Conta com equipamento próprio de 

pulverização, peneiramento, mistura 

e prensagem nas operações que admitem 

mecanização; além disso, foi construída 

com tecnologia local uma instalação 

própria para a fabricação dos componentes 

plásticos do filtro.

2.A fabricação do filtro exige mão de obra 

intensiva pela quantidade de trabalho 

manual, como estocagem de argila, 

peneiramento, polimento, secagem inicial, 

entrada na cocção, avaliação um a um da 

taxa de filtração, aplicação da prata, 

secagem final, revisão final e embalagem, 

entre outras.

3.Criou-se uma rede de apoio de logística 

em transporte que permitiu que o filtro 

chegasse a lugares remotos da Colômbia por 

via terrestre, aérea, marítima, fluvial e 

com tração animal.

4.Foram estabelecidos vínculos com 

prestigiosos laboratórios locais e com 

profissionais altamente qualificados, a fim 

de realizar as análises microbiológicas 

pertinentes.

Mérito Inovador

O EKOFIL adapta uma ideia utilizada no pri-

meiro mundo a contextos rurais latino-ame-

ricanos, com muito sucesso, geração de co-

nhecimento e fabricação local. É um exemplo 

de inovação incremental no produto, com um 

ótimo desenvolvimento de produto e adaptado a 

contextos rurais. Esse é um tipo de inovação 

muito válido para a América Latina, onde mui-

tas vezes se falha tentando importar soluções 

prontas que não passam por nenhum tipo de 

adaptação local e acabam não funcionando na 

fase de operação e manutenção.

Um excelente exemplo de adoção local de 

inovação tecnológica com contextualização 

adequada, fabricação local e utilização de 

conhecimentos locais na América Latina. A em-

presa foi ganhando mercado e se destaca pela 

boa qualidade, escala e boa manutenção.

Ekofil recebeu o segundo lugar no Prêmio BID-

-FEMSA 2017.

âmbito do Programa Água Viva, orientado para 

comunidades escolares das áreas rurais de Ca-

quetá; Fundação Corona e UNICEF para atenção 

à população escolar indígena na área rural 

de Cauca, e Pastoral Social do Vicariato de 

Guapi com Diakonie Katastrophenhilfe para o 

município de Guapi.

Descrição Breve

É um filtro para água portátil, prático, de 

fácil instalação e manejo simples. Para seu 

funcionamento, não precisa de eletricidade, 

nem de recargas com substâncias especiais. O 

EKOFIL é feito com argila porosa tratada com 

um banho especial de prata coloidal e age 

pela ação da gravidade, gerando água potá-

vel a partir de água não tratada disponível 

em charcos, rios, cisternas, lagoas e outras 

fontes similares. 

http://www.islaurbana.org
http://www.filtroekofil.com
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“O filtro EKOFIL é um 
recurso simples e 
poderoso para que 
as comunidades mais 
vulneráveis obtenham 
facilmente água 
segura suficiente, 
a toda hora e em 
qualquer lugar, 
proporcionando saúde 
e melhorando vidas”
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Aspectos Destacados

Os deslizamentos de terra dos morros do Rio 

de Janeiro são o maior problema derivado 

das chuvas fortes. O sistema de alerta pre-

coce de inundações (SAP) do Rio se desta-

ca por sua eficácia e excelente coordenação 

interinstitucional.

Governo. Alerta Rio é o sistema de alerta de desli-
zamentos de terra causados por chuvas fortes da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. 
Tipo de organização

Cesar Maia, Moysés 
Vibranovsky e Ricardo 
Neiva d’Orsi
Fundadores

Urbana
Zona

Não se aplica
Equidade de gênero

Alta
Equidade social

Brasil
País

8

Água
Temática

2010
Ano de início

100,000
Beneficiários

Tecnológica e  
sócio-organizacional
Tipo de inovação

O Centro de Operações Rio (COR) é o primei-

ro centro na linha mundial de cidades in-

teligentes, que integra todas as etapas de 

uma gestão de crises: desde previsão, miti-

gação e preparação até a resposta imediata 

aos eventos e realimentação do sistema com 

novas informações para sua utilização em 

casos futuros.

O Rio de Janeiro foi designado a melhor 

cidade inteligente no Smart City Expo World 

Congress 2013. 

Alerta Rio
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alertario.rio.rj.gov.br

Descrição Breve

Os deslizamentos de terra dos morros do Rio 

de Janeiro são o maior problema derivado das 

chuvas fortes, em virtude dos prejuízos huma-

nos (mortos e feridos) causados por esse tipo 

de desastres.

Ainda que existam experiências bem-sucedidas 

de sistemas de alerta precoce de inundações 

(SAP) em grandes áreas urbanas da América 

Latina, o do Rio se destaca por sua eficácia e 

coordenação interinstitucional. Com o esta-

belecimento do centro de operações que apre-

senta em tempo real dados integrados de 30 

órgãos, foi possível estabelecer uma excelen-

te coordenação e tempo de resposta, bem como 

um eficiente sistema de feedback dos cidadãos.

Deve-se destacar a criação dos Núcleos Co-

munitários de Defesa Civil (vínculo entre a 

comunidade, os agentes de saúde, programas 

comunitários municipais e a defesa civil em 

geral). Ações como o treinamento de agentes 

e líderes comunitários, o grande número de 

simulações, a presença da defesa civil de 

diversas formas na comunidade antes, durante 

e depois do desastre fortalecem a mobiliza-

ção comunitária, o que constitui um fator de 

sucesso do SAP do Rio de Janeiro.  

Mérito Inovador

Em particular, o sistema de alerta precoce de 

inundações é um exemplo em nível regional de 

como a combinação das tecnologias inovadoras 

e modelos sócio-organizacionais adequados 

podem gerar inovações de grande impacto. Esse 

sistema de alerta obtém, por meio do COR, a 

gestão integrada de todas as etapas de uma 

gestão de crises. A receita inovadora se com-

põe de uma excelente coordenação da entrada 

de dados provenientes da Internet das Coisas 

– de vários setores que são importantes para 

gerir um SAP, não só o registro e previsão de 

chuvas –, seu processamento adequado por meio 

de modelos avançados de Big Data, cruzamen-

to com múltiplas fontes de dados e excelente 

capacidade de comunicação com os cidadãos, o 

que, definitivamente, construiu credibilidade 

em um serviço que é frequentemente questiona-

do na maioria das capitais latino-americanas 

e outras regiões do mundo.

http://alertario.rio.rj.gov.br/
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“Alerta Rio é um 
sistema de alerta 
precoce de chuvas 
e deslizamentos 
no Rio de Janeiro, 
coordenado pelo 
Centro de Operações 
Rio, o primeiro 
centro na linha 
mundial de cidades 
inteligentes, cuja 
rede pluviométrica e 
radar meteorológico 
eficientes permitem 
prevenir desastres 
naturais”
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Saneamento 
Temática

Empresa. X-runner é uma empresa de inovação 
social fundada por mulheres, que cresceu muito 
rapidamente e se transformou em um modelo de 
novos modos de prestação de serviços de san-
eamento e se revelou um modelo de inovação 
social bem-sucedido. 
Tipo de organização

2012
Ano de início

4,000
Beneficiários

Baixa
Equidade  
de gênero

Alta
Equidade 
social

Peru
País

9 X–runner

Isabel Medem e 
Jessica Altenburger
Fundadoras

Tecnológica e  
sócio-organizacional
Tipo de inovação

Urbana / Rural
Zona

Descrição Breve 

A empresa de inovação social oferece sa-

nitários secos acessíveis que os usuários 

podem colocar em qualquer parte da casa. O 

sanitário separa a urina das fezes. As fe-

zes caem dentro de um recipiente separado e 

o cliente despeja serragem dentro dele para 

desidratar as fezes eliminando o mau chei-

ro, insetos (moscas e baratas) e doenças. 

Por um preço mensal, os resíduos são reco-

lhidos semanalmente.

As fezes são recicladas em um composto orgâ-

nico de alta qualidade que é utilizado para 

enriquecer o solo. O serviço de coleta é o 

elemento central do empreendimento. A cada 

semana, os clientes podem trocar seu balde 

cheio de fezes por uma sacola biodegradável 

nova e serragem em um caminhão de coleta. 

Saneamento
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www.xrunner-venture.org

Nesse momento, obtém-se informações e feedba-

ck dos usuários sobre o serviço e o produto. 

Também são solucionados problemas que possam 

ter surgido. A proximidade com o cliente ga-

rante um alto nível de serviço e o desenvol-

vimento de novos produtos e serviços adequa-

dos às necessidades dos usuários.

A X-runner estabeleceu uma parceria com a 

Separett, um dos fabricantes líderes de sa-

nitários com separação de urina e fezes. 

Seus produtos são projetados para atender às 

necessidades dos clientes em relação a impac-

to ambiental, função e qualidade. É oferecido 

aos clientes o modelo Villa de Separett, um 

sanitário de projeto estético e funcional que 

é cômodo e fácil de usar.

Mérito Inovador 

A X-runner inova no modelo de negócios. A em-

presa promove mercados sustentáveis de sanea-

mento e aplica o método de reúso. Fundada por 

mulheres, é um exemplo da criação de mercados 

dinâmicos em que se podem criar empregos, 

oferecer acesso a saneamento seguro e de-

senvolver um mercado em que os usuários e os 

prestadores do serviço geram um ecossistema 

virtuoso de benefício mútuo e sinergia.

Cada sistema entregue e recolhido é equipa-

do com uma etiqueta NFC que tem o código do 

usuário. Todas as informações são registradas 

e processadas combinando o uso de Salesfor-

ce.com e ODK em celulares, para facilitar o 

acesso à informação e garantir um alto nível 

de eficiência.

Para pagar por esse serviço, os usuários 

utilizam um sistema de pagamento inovador que 

envolve agentes bancários (quiosques e peque-

nas lojas que estão conectadas aos bancos), 

o que, dessa forma, insere os usuários no 

sistema bancário.

É muito importante também o fato de que a 

manutenção dos sistemas é assegurada desde 

o início e está naturalmente integrada ao 

modelo de negócios, bem como à logística do 

empreendimento social. 

Este é um verdadeiro exemplo de inovação 

social com modelo de negócios inovador e de 

alto impacto para eliminar as lacunas de 

acesso a saneamento seguro. O sistema foi 

destacado pelo BID.

Principais Realizações

A X-runner é a primeira empresa peruana a  

ser certificada como corporação B. 

Todas as corporações B medem seu impacto 

social e ambiental, além de se comprometer 

de forma pessoal, institucional e jurídica a 

tomar decisões considerando as consequências 

de longo prazo de suas ações na comunidade e 

no meio ambiente. Elas assumem com responsa-

bilidade pertencer a esse movimento global de 

empresas que querem fazer a mudança, utili-

zando a força do mercado para oferecer solu-

ções a problemas sociais e ambientais.

http://www.xrunner-venture.org
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“A X-runner oferece 
soluções sustentáveis 
de saneamento 
alternativo e 
beneficiou até o 
momento mais de 
4.000 pessoas de 
baixa renda em Lima”
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Empresa. SOIL (Sustainable Organic Integrated 
Livelihoods) é uma empresa de inovação social 
que desenvolve modelos de inovação social 
ligados a saneamento ecológico (EcoSan), um 
processo em que os nutrientes de excretas 
humanos retornam ao solo em vez de contaminar 
recursos de água naturais. 
Tipo de organização

Sasha Kramer
Fundadora

Urbana / Rural
Zona

Baixa
Equidade  
de gênero

Alta
Equidade social

Haiti
País

10

Tecnológica e  
sócio-organizacional
Tipo de inovação

Aspectos Destacados

A SOIL se inspira em uma filosofia chamada 

Ecologia da Libertação, influenciada pelo 

movimento da teologia da libertação e pela 

teoria ecológica, a qual reconhece que os 

seres humanos mais vulneráveis geralmente 

vivem nos lugares do mundo mais ameaçados 

do ponto de vista ambiental. A SOIL procura 

empoderar a população marginalizada, equi-

pando-a com ferramentas que possam restaurar 

os ecossistemas naturais.

Soil

2014
Ano de início

6,000
Beneficiários

Saneamento
Temática
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www.oursoil.org

Descrição Breve

A SOIL trabalha para transformar as condições 

do Haiti com projetos que procuram resolver 

problemas sociais no país no curto e longo 

prazo. Expande o acesso a saneamento seguro 

pelo desenvolvimento de inovações sociais, 

oferecendo soluções em projeto e implanta-

ção, ao mesmo tempo em que dissemina modelos 

de saneamento que deem acesso a comunidades 

vulneráveis.

Com o EkoLakay, o piloto da SOIL para banhei-

ros, os clientes pagam uma pequena quantia 

fixa mensal para adquirir um sanitário feito 

localmente para sua casa, para o qual a SOIL 

oferece um serviço de manutenção semanal. O 

serviço inclui a coleta de recipientes de 

resíduos cheios e sua substituição por reci-

pientes vazios e sanitizados.

A SOIL fornece o EcoSan, sanitários e servi-

ços de tratamento de excretas para eventos 

comunitários, canteiros de obras e outras 

atividades por todo o Haiti. 

Mérito Inovador 

Este é um excelente exemplo de inovação só-

cio-organizacional e de modelo de negócios 

para oferecer acesso a saneamento seguro no 

Haiti, em um contexto crítico. O projeto foi 

destacado pelo BID.

Dá-se ênfase à criação de postos de trabalho 

em torno do ecossistema de inovação aberto. 

Destaca-se o reúso de resíduos de saneamento 

com controles de qualidade e procedimentos 

adequados. E também se cria um modelo susten-

tável que funciona há pelo menos cinco anos 

em um ambiente complexo como é o Haiti. 

http://www.oursoil.org
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“A SOIL desenvolve 
modelos comerciais 
com um componente 
social para o 
saneamento de águas 
em assentamentos 
urbanos em rápida 
expansão no 
Haiti mediante a 
transformação de 
dejetos humanos 
em adubo para uso 
agrícola”
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Empresa. Os Laboratórios TOTH, no Panamá, 
comercializam o invento BioToth. A empresa 
se estabeleceu no âmbito do Programa 
de Fortalecimento de Infraestrutura e 
Equipamento em I+D da Secretaria Nacional 
de Ciência e Tecnologia (SENACYT), da 
República do Panamá. 
Tipo de organização

Carla Laucevicius
Fundadora

Urbana
Zona

Não se aplica
Equidade  
de gênero

Não se aplica
Equidade social

Panamá
País

Saneamento e 
Infraestrutura verde
Temática

2014
Ano de início

3,000
Beneficiários

Tecnológica 
Tipo de inovação

Aspectos Destacados

Um dos maiores problemas dos sistemas de 

tratamento de águas residuais é o acúmulo de 

óleos e gorduras, que podem chegar a bloquear 

os canos de saneamento. No Panamá, o recente 

crescimento rápido da população está agra-

vando o problema. A jovem brasileira Carla 

Laucevicius idealizou um coquetel de bacté-

rias capaz de digerir a gordura presente nas 

águas residuais para reduzir seu acúmulo. O 

potencial inovador do projeto converteu sua 

inventora e fundadora em uma das ganhadoras 

do Innovadores Menores de 35 Centroamérica 

2016 do MIT Technology Review em espanhol.

11 BioToth
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www.laboratoriototh.com

Descrição Breve

O uso de bactérias para resolver o problema 

do acúmulo de gorduras nas infraestruturas de 

saneamento de águas residuais é uma prática 

bem conhecida. No entanto, Laucevicius e sua 

equipe conseguiram aperfeiçoá-la por meio da 

identificação de uma microbiota específica do 

Panamá. A comunidade bacteriana do país é ca-

paz de degradar a mistura de óleos e gorduras 

que é gerada na região e que, até o momento, 

não era degradada por nenhuma das soluções 

existentes.

“A primeira coisa foi identificar quais bacté-

rias apareciam de forma natural nos acúmulos 

de gorduras nas instalações de saneamento pa-

namenhas”, explica a jovem. Uma vez isolados 

esses micro-organismos, foi feito um cultivo 

seletivo até obter uma mistura final capaz de 

reduzir os acúmulos entre 80% e 90 %. Esse 

coquetel bacteriano foi batizado de BioToth e 

é comercializado pelos Laboratórios Toth, a 

empresa que ela fundou.

O BioThoth é inoculado nas caixas de gordu-

ra instaladas em restaurantes, supermerca-

dos e áreas residenciais para o tratamento 

de suas águas residuais. Dessa maneira, 

reduz-se a frequência com que essas insta-

lações precisam ser esvaziadas da gordura 

acumulada, com a consequente economia finan-

ceira. Além disso, o produto foi experimen-

tado no sistema público de saneamento com 

resultados muito bons.

Mérito Inovador

Trata-se de uma inovação em produto de alto 

componente tecnológico. Esse produto conse-

gue competir com sucesso no mercado e su-

perar as soluções existentes, com base em 

uma vantagem competitiva ligada a desenvol-

vimentos de pesquisa científica aplicada. Na 

presente inovação, o processo de inovação 

cumpre seu ciclo completo ao elaborar um 

produto comercializável e com canais de dis-

tribuição muito bons, ao lado de um suporte 

técnico de alta qualidade.

Este é um exemplo muito bom de inovação tec-

nológica ligada ao empreendimento na América 

Latina. Com uma ideia muito boa e apoio de 

investidores, a empresa foi ganhando mercado 

e se destaca pela alta qualidade, e inclusi-

ve compete com soluções do primeiro mundo. 

Esse é um dos poucos casos na América Latina 

em que se conseguiu inovar no core tecno-

lógico do setor e lançar um produto inova-

dor de classe mundial. Daí a importância 

do reconhecimento para inspiração de jovens 

cientistas e tecnólogos latino-americanos. 

Destaca-se o fato de que a fundadora do em-

preendimento é mulher.

http://www.laboratoriototh.com
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“BioToth é a 
integração científica 
da biotecnologia e da 
bioquímica aplicadas 
à engenharia 
de saneamento, 
assegurando o 
atendimento das 
necessidades 
fisiológicas dos 
micro-organismos 
para um tratamento 
apropriado das 
águas residuais e 
sustentabilidade dos 
recursos hídricos”
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Startup. Gustavo Maia, designer publicitário 
do Instituto Europeo de Diseño em Barcelona, 
é fundador da Colab, uma rede social para a 
cidadania premiada como o melhor aplicativo 
urbano do mundo, que se encontra entre os  
top 5 aplicativos de governo e participação  
do mundo (ONU). 
Tipo de organização

Gustavo Maia
Fundador

Urbana
Zona

Não se aplica
Equidade  
de gênero

Não se aplica
Equidade social

Brasil
País

Saneamento e saúde
Temática

2015
Ano de início

150,000
Beneficiários

Tecnológica e  
sócio-organizacional 
Tipo de inovação

Aspectos Destacados

Sem Dengue- Sin Zika cria um mapa virtual 

que ajuda as autoridades competentes a com-

bater mais eficientemente essas doenças e 

informar aos usuários sobre os centros aos 

quais podem recorrer.

12 Sem Dengue– 
Sin Zika
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www.sinzika.org

Em 2016, a Colab lançou o Sem Dengue - Sin  

Zika, um aplicativo de crowdsourcing pelo qual 

os cidadãos informam áreas potenciais de re-

produção do mosquito Aedes aegypti com fotos e 

geolocalização. Essas informações são enviadas 

às prefeituras e aos órgãos de governo compe-

tentes. O aplicativo também permite informar 

sintomas de febre e cria um mapa virtual que 

ajuda os cidadãos a receber informações sobre 

os centros de saúde que pode procurar.

Mérito Inovador

Sem Dengue – Sin Zika utiliza muitos dos 

tipos de inovações existentes no setor das 

TIC, e assim gera um produto altamente ino-

vador, mas, além disso, consegue um cres-

cimento muito rápido em termos de usuários 

e eficácia, o que sempre é um grande desafio 

para os novos apps. O segredo de seu cresci-

mento está na capacidade inovadora de adap-

tar a solução a diferentes modelos organi-

zacionais e a diferentes atores fundamentais 

no âmbito da saúde.

Sin Zika recebeu o primeiro lugar no Prêmio 

BID-FEMSA 2016.

É uma ferramenta pioneira e potente que 

conecta diretamente as pessoas aos órgãos 

governamentais da área da saúde, que tomam 

decisões com base nas informações recebidas 

ou respondem fornecendo informações úteis 

para atendimento aos cidadãos. A ferramenta 

foi aceita e está sendo implementada em mais 

de 25 cidades no Brasil.

Descrição Breve

Gustavo Maia estudou design publicitário no 

Instituto Europeo de Diseño em Barcelona. Fez 

um MBA em Marketing na FGV e tem certificação 

em Administração de Empresas pela Universi-

dade de Harvard. É fundador da Colab, uma 

rede social para a cidadania premiada como o 

melhor aplicativo urbano do mundo, que se en-

contra entre os aplicativos top 5 de governo 

e participação do mundo (ONU). 

Com 150.000 usuários no Brasil e 100 prefei-

turas como clientes, ele foi nomeado Empreen-

dedor de Impacto Social pela Endeavor. Repre-

sentando a Colab em 2014, foi eleito Cidadão 

Sustentável de São Paulo pela CBN, Catraca 

Livre e Rede Nossa São Paulo. 

http://www.sinzika.org
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“Sem Dengue- Sin 
Zika é um aplicativo 
de crowdsourcing 
por meio do qual os 
cidadãos informam 
áreas potenciais 
de reprodução do 
mosquito Aedes 
aegypti com fotos  
e geolocalização”
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Resíduos
Temática

ONG. ReciVeci é uma ONG, 100 % dirigida pela 
sociedade civil, em que cidadãos voluntários 
juntaram esforços com o objetivo de contribuir 
para a geração de uma cultura de reciclagem 
com os recicladores, ou seja, para implementar 
uma reciclagem inclusiva na cidade. 
Tipo de organização

2015
Ano de início

30,000
Beneficiários

Alta
Equidade 
de gênero

Alta
Equidade 
social

Equador
País

Paula Guerra
Co-Fundadora

Tecnológica e  
sócio-organizacional
Tipo de inovação

Urbana
Zona

Aspectos Destacados

Na cidade de Quito são geradas mais de 

2.000 toneladas de resíduos sólidos por 

dia, das quais 25 % são potencialmente re-

cicláveis. Existem mais de 3.000 reciclado-

res de base, em sua grande maioria mulhe-

res (70 %), que fazem trabalhos de coleta, 

classificação e transporte de resíduos reci-

cláveis diariamente.

A ReciVeci é uma iniciativa de voluntariado 

cidadão que tem como objetivo gerar um vín-

culo entre recicladores de base e cidadãos, 

com o fim de reconhecer, fortalecer e dig-

nificar o trabalho realizado por milhões de 

recicladores na cidade de Quito pela pres-

tação do serviço de coleta diferenciada.

13 ReciVeci

Resíduos sólidos

* ReciVeci está atualmente em processo de se tornar uma ONG.
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humano entre o cidadão gerador de resíduos 

e o reciclador de base, mesas de diálogo e 

trabalho coordenado entre Município e asso-

ciações de recicladores de base, parcerias 

com o setor acadêmico (Colegio Benalcázar, 

Univ. Católica del Ecuador, Univ. Politéc-

nica Nacional), presença de associações de 

recicladores na Red Nacional de Recicladores 

del Ecuador (RENAREC), capacitação direta em 

mais de 1.000 residências sobre separação 

de resíduos sólidos na fonte e reciclagem 

inclusiva, rede de 600 voluntários em proje-

tos específicos, comunicação sobre o papel do 

reciclador e da reciclagem inclusiva.

Mérito Inovador

A ReciVeci é um grande exemplo de inovação 

social na gestão de resíduos sólidos, que 

alcançou um grande impacto depois de muito 

pouco tempo de ter sido criada. A inovação 

se centra no uso de estratégias criativas 

para visibilizar o trabalho de recicladores 

e coletivizar o trabalho individual do reci-

clador, bem como no uso de plataformas novas 

de educação, capacitação e difusão para os 

vizinhos; inova em estratégias para atrair  

ao projeto centenas de voluntários e também 

na capacidade de criar parcerias público/pri-

vadas e com a academia. É um caso de desta-

que no contexto latino-americano e despertou 

intenções de replicação em vários países.

Descrição Breve

A ReciVeci chega a diferentes bairros, onde 

é feita uma etapa de identificação de reci-

cladores de base e construção de organiza-

ções sociais para fortalecer seu vínculo com 

a sociedade e sua influência nas políticas 

públicas. O projeto também trabalha na capa-

citação e educação para a cidadania (vizi-

nhos de bairro), processos de separação na 

fonte e identificação de seu vizinho recicla-

dor. Como estratégias, a ReciVeci trabalha 

com parceiros do setor acadêmico, comunitá-

rio, público e privado em cada bairro, além 

de utilizar ferramentas de difusão por meio 

de redes sociais, e criou um app para celu-

lares Android e iPhone.

Em dois anos de gestão de projeto de volun-

tariado, foram conseguidos resultados mui-

to bons, como o aumento de mais de 300% em 

resíduos sólidos recicláveis recuperados 

por recicladores de base, construção de um 

centro de coleta com apoio de estudantes e 

professores de arquitetura da Universidad 

Católica del Ecuador, a Asociación de Re-

cicladores Sonreír: mudar do trabalho in-

dividual para o coletivo, 30.000 cidadãos 

beneficiados pelo serviço de coleta diferen-

ciada por meio do trabalho de recicladores 

em dois bairros de Quito, interação entre 

cidadão e reciclador em espaços sociais 

“Café com o Reciclador”, criação de vínculo 

www.reciveci.ec

http://www.reciveci.ec
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“A ReciVeci procura 
gerar uma cultura 
de reciclagem, 
promovendo e 
incentivando a 
participação cidadã 
e desenvolvendo 
práticas inclusivas 
com recicladores 
de base (catadores 
de lixo), por 
meio de ações 
de capacitação, 
consultoria e geração 
de ferramentas”
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Startup. A empresa surge de um programa que 
oferece bolsas de estudo e de capacitação 
profissional para dar a mulheres de baixa renda a 
oportunidade de interromper os ciclos de pobreza 
em seu entorno. É o braço comercial da ONG Earth 
Educational Project. 
Tipo de organização

Andrea Paltzer
Fundadora

Urbana
Zona

Alta
Equidade 
de gênero

Alta
Equidade 
social

Nicarágua
País

Resíduos
Temática

2009
Ano de início

200
Beneficiários

Sócio-organizacional
Tipo de inovação

Aspectos Destacados

Chureca Chic é um modelo inovador de em-

presa social sustentável e com alto impacto 

em equidade de gênero que tem procurado se 

replicar na região. A iniciativa empodera e 

insere centenas de mulheres no mercado  

de trabalho. 

14 Chureca Chic
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Mérito Inovador

A Chureca Chic cria um modelo replicável de 

empresa social sustentável apoiada por uma 

ONG (EEP) que realiza um programa educativo 

e de reinserção no mercado de trabalho para 

mulheres de baixa renda. A empresa se mantém 

com suas próprias receitas e se apoia nos 

sucessos do programa da EEP. A ONG se sus-

tenta por doações e ações de responsabilida-

de social empresarial.

Trata-se de uma inovação social que conse-

gue crescer muito rapidamente por meio de 

processos de inovação inéditos, integrando 

os conceitos de lean startup, introduzi-

dos originalmente por Eric Ries (The Lean 

Startup: How Today’s Entrepreneurs Use 

Continuous Innovation to Create Radically 

Successful Businesses, 2011). O empreendi-

mento, que tem forte enfoque em equidade de 

gênero, integra a reciclagem inclusiva, sua 

formalização e o uso das indústrias criati-

vas, ao mesmo tempo em que aplica um mode-

lo de negócios sustentável, moderno e com 

canais de distribuição adequados.

www.churecachic.com

Descrição Breve

A Chureca era um aterro sanitário que funcio-

nava às margens do lago Xolotlán, em Manágua, 

onde se assentaram dezenas de pessoas depois 

da destruição da cidade pelo terremoto de 

1972. Pouco a pouco, o local foi sendo po-

voado e a reciclagem das 1.000 toneladas de 

lixo depositadas diariamente se converteu na 

principal fonte de renda para essas famílias.

Andrea Paltzer, uma jovem suíça radicada na 

Nicarágua, criou a ONG Earth Education Pro-

ject (EEP), que oferece a centenas de mulhe-

res desse local um programa de alfabetização 

e treinamento profissional. Desse programa, 

surgiu a Chureca Chic, uma empresa social que 

funde a ideia da reciclagem com a bijuteria. 

http://www.churecachic.com
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“Chureca Chic é 
uma cooperativa 
de mulheres na 
Nicarágua que fazem 
do papel e papelão 
reciclados uma 
arte. Elas produzem 
bijuterias a partir de 
resíduos, que são 
vendidas nacional e 
internacionalmente 
para eventos de 
moda”
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ONG. Pimp my Carroça é uma ONG, fundada por 
Thiago Mundano, que trabalha com voluntários e 
recebe doações de centenas de pessoas e dezenas 
de fundações de todo o mundo. O enorme sucesso 
do empreendimento original no Brasil cresceu hoje 
para mais de dez países. 
Tipo de organização

Thiago Mundano
Fundador

Urbana
Zona

Baixa
Equidade  
de gênero

Alta
Equidade 
social

Brasil
País

Resíduos
Temática

2012
Ano de início

550
Beneficiários

Sócio-organizacional 
Tipo de inovação

15 Pimp my 
carroça

Aspectos Destacados

As origens do movimento remontam a 2007, 

quando Thiago Mundano, um artista do graffiti 

brasileiro de 20 anos, começou a se aproxi-

mar de recicladores de resíduos informais 

para decorar suas carroças em sua cidade na-

tal de São Paulo. Mundano chama os recicla-

dores de “super-heróis invisíveis”, porque, 

ainda que seu trabalho proporcione enormes 

benefícios econômicos e ambientais, muito 

raramente eles recebem remuneração gover-

namental ou serviços mínimos de seguridade 

social. Pelo contrário, sofrem condições de 

trabalho insalubres, exploração extrema, as-

sédio policial e escárnio público.  
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Descrição Breve

Desde seu início em 2007, vinculando cria-

tivamente uma forma de arte marginal (gra-

ffiti) a trabalhadores marginais (recicla-

dores), Mundano conseguiu elevar o status 

social de ambos. Ao longo dos cinco anos 

seguintes, ele pintou 160 carroças com his-

www.pimpmycarroca.com

tórias, personagens e mensagens bem-humora-

das, como “minha carroça não contamina” e 

“meu trabalho é honesto, e o seu?”. Foi um 

bom começo, mas Mundano compreendeu que a 

escala do problema que estava enfrentando 

(15 milhões de recicladores no mundo traba-

lhando sem reconhecimento) excedia muito o 

esforço de uma só pessoa.

Em 2012, Mundano se juntou a amigos para 

fundar a Pimp my Carroça, uma brincadeira 

com o programa da MTV Pimp my ride; eles or-

ganizaram eventos enormes em que voluntários 

pintavam e consertavam carroças de recicla-

dores, prestavam serviços sociais e reali-

zavam intervenções artísticas (por exemplo, 

pintando logotipos de recicladores em ci-

clofaixas e vagas de estacionamento, para 

apoiar o “direito de rua” dos recicladores). 

Até 2016, Pimp my Carroça grafitou 507 carro-

ças em 48 cidades de 13 países, com a ajuda 

de 1.854 voluntários e 2.686 colaboradores. 

Mérito Inovador 

A Pimp My Carroça é uma inovação social de 

grande impacto e alta originalidade, que con-

seguiu crescer para treze países e se mantém 

como uma das inovações sociais latino-ameri-

canas mais destacadas dos últimos anos.

Por meio da inovação, consegue reposicionar 

socialmente os coletores de resíduos, tor-

nando seu trabalho “produtivo” no imaginário 

social. Isso impacta diretamente as chances 

de melhora de vida dos recicladores. Ao dar 

visibilidade às contribuições dos recicla-

dores, mobiliza o apoio popular e político 

para produzir uma mudança, bem como a gera-

ção de novas leis e políticas.

Pimp My Carroça foi reconhecido na categoria 

de Resíduos Sólidos do Prêmio BID-FEMSA 2015.

http://www.pimpmycarroca.com
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“Pimp my Carroça 
resgatou do 
anonimato 
recicladores informais 
de resíduos em 48 
cidades de 13 países 
do mundo, utilizando 
a arte do graffiti, o 
compromisso e a 
participação coletiva 
para dar visibilidade 
à sua contribuição 
social”
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Água 
Temática

Centro de inovação. Trata-se de um centro 
privado, fundado pelo cientista chileno Alfredo 
Zolezzi, que inventou e patenteou o sistema 
Plasma Water, de alta complexidade técnica. 
Dedica-se a desenvolver inovações radicais no 
campo da mecânica de fluidos, eletromagnetismo 
e aplicação de micro-ondas. 
Tipo de organização

Aspectos Destacados

O purificador de água de Alfredo Zolezzi pode 

transformar a vida de milhões de pessoas no 

mundo, caso consiga um crescimento em esca-

la sustentável. Antes disso, Alfredo Zolezzi 

inventou diversas tecnologias para ajudar 

corporações a melhorar processos de refino de 

petróleo. Em 2009, voltou seu foco para ofe-

recer inovações em água potável. 

Inovações Emergentes

Urbana / Rural
Zona

2009
Ano de início

3,000
Beneficiários

Não se 
aplica
Equidade  
de gênero

Não se aplica
Equidade 
social

Chile
País

Plasma Water

Alfredo Zolezzi
Fundador

Tecnológica
Tipo de inovação

Os casos a seguir, ainda que sejam inovações emergentes, têm 

um grande mérito inovador; são verdadeiras promessas e merecem 

ter uma continuidade adequada, porque podem vir a se consolidar 

com sucesso.

16
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www.aicchile.com

Mérito Inovador

O mérito inovador desta inovação é muito alto, 

e é puramente tecnológico. Trata-se de um 

sistema inédito em nível mundial, com paten-

tes em vários países. A inovação é de caráter 

radical, já que não há antecedentes no mun-

do de uso de estado de plasma para tratamen-

to da água. Por isso, o crescimento em escala 

da inovação tem sido lento, pois é necessário 

realizar mais testes técnicos que permitam 

baixar os custos de operação e manutenção, 

ainda altos, para chegar a uma solução susten-

tável para o contexto latino-americano.

Caso paradigmático de inovação tecnológica de 

alto nível científico, similar a desenvolvimen-

tos existentes nos Estados Unidos e na Europa. 

Na história da inovação, distinguem-se alguns 

padrões repetitivos em inovações revolucioná-

rias na América Latina: dificuldade de crescer 

em escala por falta de apoio governamental e 

social, falta de apoio da academia/setor pú-

blico-privado. É necessário promover ecossis-

temas de inovação que possam disseminar mais 

rapidamente esse tipo de inovações revolucio-

nárias, que, embora não sejam maioria na Amé-

rica Latina, poderão crescer paulatinamente, 

para transformar o ecossistema de inovações, 

proporcionar acesso seguro à água na região e, 

além disso, vender para mais mercados e com 

melhor margem os produtos e serviços em seto-

res de inovação lenta ou incremental, como o 

setor de água e saneamento.

Descrição Breve

O Plasma Water Sanitation System (PWSS) eli-

mina 100 % dos vírus e bactérias presentes na 

água bruta pela transformação da água em um 

estado de plasma. Por meio da queda brusca de 

pressão dentro da câmara de reação, a água é 

transformada em um fluxo de duas fases: lí-

quido e gás. A esse fluxo é aplicado um campo 

elétrico que ioniza as partículas de água, o 

que gera um estado de plasma estável; nesse 

ponto, os micro-organismos sofrem o impacto 

de uma série de fenômenos típicos do estado 

de plasma: ionização, eletroporação irrever-

sível e ruptura de material genético. Depois, 

retorna-se à pressão normal e os elementos 

da água se recombinam e condensam como água 

potável, pronta para o consumo humano. O pro-

cesso leva apenas alguns milissegundos.

O sistema inovador ainda precisa completar 

um teste técnico definitivo e baixar custos 

de operação e manutenção para ser escalável. 

Foram instalados sistemas em vários países da 

América Latina. Mais testes técnicos estão 

sendo financiados para conseguir massificar a 

solução de forma sustentável. 

http://www.aicchile.com
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“Caso paradigmático 
de inovação 
tecnológica de 
alto nível científico 
que elimina os 
vírus e bactérias 
presentes na água 
bruta por meio da 
transformação da 
água em um estado 
de plasma”
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Startup. A Yakka foi fundada em 2016 por Ale-
jandro Abarcia, que obteve o Capital Semilla de 
Corfo com patrocínio da Chrysalis Atacama e, 
além disso, é um dos cinco projetos ganhadores 
do programa Inventa Comunidad, iniciativa que 
procura desenvolver inovações de caráter social 
na área, convocada pela Minera Candelaria em 
conjunto com a Chrysalis Atacama. 
Tipo de organização

Alejandro Abarcia
Fundador

Não se aplica
Equidade  
de gênero

Média
Equidade 
social

Chile
País

Água e  
Infraestrutura verde
Temática

2016
Ano de início

Não disponível
Beneficiários

Tecnológica
Tipo de inovação

Aspectos Destacados

A Yakka surge devido à crise hídrica que 

afeta a região do Atacama no Chile e aos 

problemas que isso gera para muitas pessoas 

que não têm acesso a água potável. O pro-

blema é de tal magnitude que a água potável 

da área é uma das que têm pior qualidade no 

país. Dado esse problema, a Yakka propõe ob-

ter água a partir da névoa, um dos recursos 

naturais que menos impacto tem para o am-

biente e que é muito barato.

17 Yakka

Rural
Zona



79 Inovações emergentes

Descrição Breve

A Yakka obtém a água a partir da névoa e do 

orvalho nas encostas das colinas. O produto, 

que ainda está em etapa de protótipo não co-

mercial, embora já tenha clientes interessa-

dos, é uma espécie de R2D2 compacto e branco 

com forma de saca-rolhas que capta – com uma 

eficiência de 95 % – mais névoa que os siste-

mas tradicionais (dado obtido por simulação 

em túnel de vento). 

Alejandro explica que os coletores de névoa 

existem há muito tempo em várias regiões do 

Chile e do mundo, mas o grande problema é o 

vento: quando há muito vento, eles se rompem 

e não captam toda a névoa que deveriam, por 

isso não são a melhor alternativa para re-

solver o acesso a água precário, tanto para 

agricultores como famílias.

A Yakka tem uma tripla funcionalidade: co-

leta água da névoa, armazena-a no próprio 

dispositivo e tem dosificação posterior, o 

que permite atender às necessidades de água 

da região em que é instalado.

Além disso, a Yakka não só pretende insta-

lar seus dispositivos, mas gerar consciên-

cia do uso da água, especialmente nas áreas 

declaradas de escassez hídrica, por meio de 

oficinas e atividades que permitirão criar 

uma cultura de cuidado com a água e seu uso 

ótimo na vida cotidiana.

Mérito Inovador

O mérito inovador deste projeto é de cará-

ter tecnológico, de inovação em produto. É 

a primeira vez no mundo que se projeta um 

captador de névoa que aproveita a seu fa-

vor o efeito do vento e, portanto, melhora 

radicalmente a eficiência dos tradicionais. 

Melhoram também os custos de operação e ma-

nutenção, que se reduzem consideravelmente. 

O projeto é robusto e de caráter escalável. 

Ainda precisa cumprir sua etapa de validação 

no mercado e escalabilidade produtiva.

A Yakka é um exemplo de uma ideia de uma 

startup latino-americana que apresenta de 

maneira muito inovadora uma solução para me-

lhorar os sistemas de captadores de névoas, 

em cujo desenvolvimento a América Latina foi 

pioneira várias décadas atrás. Embora ainda 

falte uma validação tecnológica e de merca-

do, é interessante o ângulo em que se dá a 

inovação: aproveitar o conhecimento criado 

no Chile sobre sistemas de fornecimento de 

água por meio de captadores de névoa e, a 

partir dele, desenvolver uma solução muito 

inovadora que melhora a eficiência de sis-

temas anteriores. É inspirador para muitos 

sistemas inovadores criados nessa região, 

em que com frequência há muito pouca gestão 

cultural, acadêmica e social do conhecimento 

e não se consegue um ciclo virtuoso contínuo 

de avanço de ideias científicas e tecnológi-

cas, o que é preciso para desenvolver inova-

ções sustentáveis, necessariamente geradas 

para ter impacto no longo prazo.

Coleta água 
da névoa

Irrigação por 
gotejamento

Gera força 
centrípeta2

1

3

www.chrysalis.cl

http://www.chrysalis.cl/
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“A Yakka responde à 
crise hídrica do norte 
do Chile oferecendo 
dispositivos 
para a coleta, 
armazenamento e 
dosificação da água 
da névoa, dando um 
uso eficaz e ecológico 
a um recurso natural 
muito abundante na 
região”
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PME. A empresa surge do sucesso do empreend-
edor jamaicano Jovan Evans, que abandonou um 
alto posto corporativo na Jamaica para inventar 
o primeiro protótipo do PumpnSpray e fundar 
a empresa para comercializá-lo em nível local e 
regional, depois de ganhar inúmeros prêmios por 
inovação nacionais e internacionais. 
Tipo de organização

Urbana / Rural
Zona

Baixa 
Equidade  
de gênero

Média
Equidade 
social

Jamaica
País

Água e Higiene
Temática

2015
Ano de início

3,000
BeneficiáriosTecnológica

Tipo de inovação

18 PumpnSpray

Aspectos Destacados

Há uma história muito relevante que explica  

a importância desta inovação. Em 2015, desen-

cadeou-se na cidade de Flint (Michigan, EUA) 

um conhecido e grave problema de abastecimen-

to de água, originado por uma severa crise 

econômica que afetou a qualidade da água. Com 

poucos precedentes em um país desenvolvido, 

a crise afetou cerca de 45.000 pessoas. Por 

meio do Servants Without Profit, uma ONG de 

Washington, D.C., e em parceria com o Richard 

Branson Center for Entrepreneurship - Ca-

ribbean (centro em que a invenção de Jovan 

Evans estava incubada), importou-se a solu-

ção PumpnSpray da Jamaica, para garantir uma 

higiene segura durante o banho. Dessa forma, 

200 equipamentos foram importados para Flint 

em 2015, ao que se seguiu um fluxo de importa-

ção contínua durante 2015 e 2016.

Jovan Evans
Fundador
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www.aquaflowjm.com

Descrição Breve

PumpnSpray é uma empresa sediada na Jamaica 

que comercializa nesse país e na região uma 

solução inovadora para obter higiene segura 

durante o banho, lavagem das mãos e diversos 

usos da água na higiene. Foi inventado por 

Jovan Evans, um empreendedor jamaicano que 

enfrentou durante sua vida as condições de 

milhares de jamaicanos em termos de falta de 

acesso a água potável e a uma higiene segu-

ra, tendo que percorrer quilômetros em sua 

área rural para coletar água em diferentes 

tipos de recipientes e vasilhas. É espe-

cialmente difícil conseguir se banhar para 

higienizar o corpo todo sem algum sistema de 

encanamentos e sem pressão. Jovan descobriu 

um conceito muito simples e muito eficaz. Por 

meio de uma bomba manual de pressão ativada 

pela força do pé, vasilhames de água se-

guros reciclados, dois canos flexíveis e um 

sistema de chuveirinho adequado, é possível 

se banhar com pressão adequada, comodidade 

e tempo necessário e a quantidade de litros 

recomendada, com um sistema de instalação e 

ampliação em escala muito fáceis. O conceito 

depois se expandiu para resolver problemas 

de lavagem de mãos, lavagem de recipientes 

domésticos e outros aspectos de higiene. A 

inovação foi premiada local e internacio-

nalmente, tendo recebido, entre outros, os 

prêmios de ScotiaBank Vision Achiever, Ri-

chard Branson Center for Entrepreneurship e 

o Prêmio Anual para Inovação na Jamaica.

Mérito Inovador

O mérito desta inovação é tecnológico. Tem 

o destaque de ser um método muito simples 

para resolver um problema grave (a ausência 

de pressão adequada da água para uma higiene 

correta do corpo) em meios rurais e urbanos 

sem acesso a água encanada e pressuriza-

da. Com materiais e projeto muito robustos, 

alcança-se um objetivo de grande importância 

por meio de uma ação muito simples e adequada 

para o entorno. É o tipo de ideia inovadora 

que, quando a vemos, parece que sempre de-

veria ter existido: a simplicidade da ideia 

e sua excelente execução em menos de um ano 

(com um time to market baixíssimo) realça 

um processo de inovação muito eficiente e um 

notável entendimento do mercado objetivo, 

condições fundamentais para que a ideia seja 

inovadora (o conhecimento se converte muito 

rapidamente em impacto social e econômico) e 

muito fácil de crescer em escala.

http://www.aquaflowjm.com
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“Melhoramos a 
qualidade de 
vida das pessoas 
otimizando seu 
acesso a água e 
permitindo que 
tomem banho, 
lavem as mãos e 
tenham acesso a 
água potável”
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Parceria. A Sociedad Parques del Río é compos-
ta pela prefeitura da capital antioquenha com 
25 % das ações, o Metrô de Medellín com 9 % e 
EPM e ISA com 33 % cada uma. A sociedade tem 
a seu encargo a construção, operação, admin-
istração e manutenção do parque linear que 
margeará o rio Medellín.
Tipo de organização

Urbana
Zona

Alta
Equidade 
social

Colômbia
País

Saneamento e 
Infraestrutura Verde
Temática

2015
Ano de início

500,000
Beneficiários

Tecnológica e  
sócio-organizacional
Tipo de inovação

19

Aspectos Destacados

Parques del Río Medellín é um megaprojeto 

que visa à recuperação do rio e do vale de 

Aburrá que atravessa o centro de Medellín 

para incorporá-los à rede de espaço público 

e ambiental, assegurando o equilíbrio e a 

recuperação do sistema biótico da cidade.

Prefeitura de Medellín, Metrô 
de Medellín, ISA e EPM
Fundadores

Parques del 
Río Medellín

Não se aplica
Equidade  
de gênero
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www.medellin.gov.co

O que se consegue com isso é devolver o rio 

aos cidadãos como a estrutura principal do 

ecossistema urbano, ao mesmo tempo em que se 

otimiza seu papel como corredor central para 

a mobilidade e criação de espaços públicos 

de qualidade, o que implica uma visão in-

tegral por várias perspectivas. Essa visão 

integradora inclui projetos para a desconta-

minação do rio, transformação de uma avenida 

em parque de recreação e criação de novos 

sistemas de mobilidade, além de ações de 

redirecionamento de assentamentos para sua 

segurança e preservação do ambiente.

Descrição Breve

O Parques del Río Medellín tem como obje-

tivo transformar por completo o entorno do 

rio ao recuperar uma zona perigosa da cidade 

e transformá-la em uma área de recreação, 

ambientalmente integrada com seu entorno e 

otimizando seu papel como corredor central 

para a mobilidade. Uma etapa condicionan-

te desse projeto é a construção de uma nova 

estação de tratamento que permitirá devolver 

adequadamente ao rio 95 % das águas resi-

duais urbanas ou seu reúso na indústria.

O projeto também envolve converter uma ave-

nida congestionada que atravessa o centro da 

cidade em um parque, construir uma linha de 

bondes elétricos ao longo das encostas para 

evitar a expansão dos bairros marginais para 

terrenos montanhosos inadequados, agregar 

um cinturão de prédios públicos e adensar o 

centro da cidade.

Mérito Inovador

É a aposta mais alta já feita por Medellín, 

a primeira a ser implementada na modalidade 

de parceria público-privada. O projeto re-

quer 15 anos para ser implantado e pode ser 

um ponto culminante do processo hoje já re-

conhecido globalmente de recuperação de uma 

cidade, antes tomada pelo narcotráfico, para 

seus habitantes. 

Trata-se de um megaprojeto com uma visão 

fortemente integradora por diversas pers-

pectivas, como o ecossistema ambiental do 

rio e suas encostas, desenvolvimento urbano 

que redirecione naturalmente assentamentos 

nas encostas para as laterais do rio, gere 

espaços verdes e de recreação em equilíbrio 

com sistemas de mobilidade, ao mesmo tem-

po em que contemple pedestres e bicicletas 

e recupere com uma mudança radical uma área 

central perigosa para que possa ser aprovei-

tada pelos cidadãos.

http://www.medellin.gov.co
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“Parques del Río 
é um projeto que 
devolve o rio aos 
cidadãos de Medellín, 
incorporando-o 
à rede de espaço 
público e ambiental 
da cidade, o que 
o converte, por 
sua vez, em um 
corredor importante 
de mobilidade e 
recreação”
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Parceria. Centro de inovação. Trata-se de uma 
fundação que reúne a academia (as quatro 
universidades existentes no Uruguai), o setor 
público (todos os atores públicos relevantes 
do setor de agua e saneamento do país) e oito 
empresas de grande porte com capacidade 
inovadora, que estão atuando nos mercados de 
água e saneamento. 
Tipo de organização

Urbana / Rural
Zona

Baixa 
Equidade  
de gênero

Média
Equidade 
social

Uruguai
País

Água, Reúso  
e saneamento
Temática

2017
Ano de início

Não se aplica
Beneficiários

Sócio-organizacional
Tipo de inovação

20

Aspectos Destacados

É o primeiro Centro Tecnológico do gênero 

na América Latina e conta com um financia-

mento de US$ 1 milhão para seu lançamento. 

Os projetos mais inovadores incorporam a 

Internet das Coisas e Big Data à gestão de 

água e saneamento, por meio do trabalho em 

colaboração com outro centro tecnológico 

ANII dedicado às TIC, ICT4V.

Iniciativa público-
privada que reúne 
18 instituições
Fundadores

CTAgua  
Uruguay
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www.ctagua.uy

Descrição Breve

O Centro Tecnológico da Água foi criado 

pela prestigiosa ANII (Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación do Uruguai) em 

meados de 2017 e tem como objetivo fomen-

tar a inovação em água e saneamento em nível 

nacional e regional por meio de um grupo que 

reúne a academia (as quatro universidades 

existentes no Uruguai: a UDELAR, a Universi-

dad Católica de Uruguay, a ORT e a Universi-

dad de Montevideo), o setor público (todos 

os atores públicos relevantes do setor de 

água e saneamento como INIA, LATU, IIBCE) e 

oito empresas de grande porte com capacida-

de inovadora que têm a água como um negócio 

potencial ou que são indústrias de consumo 

intensivo de água. Algumas das empresas são 

multinacionais, como Coca-Cola, Danone, UPM 

(empresa finlandesa líder global em produção 

de celulose), e outras são locais com grande 

capacidade de inovação, como SALUS, Breeders 

& Packers, CSI-CIEMSA, Efice e INALE. 

A ideia é resolver problemas nacionais de 

água e saneamento que excedem as capacida-

des e conhecimentos de cada ator isolado 

e que apenas a sinergia entre academia-se-

tor público-setor privado pode solucionar. 

Alguns primeiros projetos tratam do reúso 

da agua, infraestrutura verde, modelos de 

negócios inovadores para prestação de ser-

viços, tratamentos terciários, qualidade da 

água, gestão de aquíferos e redução de água 

não contabilizada. 

Mérito Inovador

Trata-se do primeiro centro de inovação do 

gênero na América Latina, que articula for-

malmente as capacidades público-privadas. 

Isso, por si só, representa um marco inova-

dor, que pode ser replicado em outros países. 

O incentivo da ANII e o ecossistema inovador 

muito bom do Uruguai foram essenciais para 

estabelecer a governança do Centro e conse-

guir seu nascimento. O enfrentamento de gran-

des problemas nacionais em água e saneamento 

requer a participação de grandes atores do 

setor da água, centros de pesquisa de primei-

ra linha e órgãos públicos que tenham como 

prioridade a gestão da água, a fim de gerar 

soluções aplicadas e sustentáveis de lon-

go prazo. O Centro, em seus primeiros anos, 

resolverá problemas nacionais, para depois se 

converter em fundação e poder prestar servi-

ços à região a partir de seu posicionamento 

como líder tecnológico dotado de excelentes 

capacidades de articulação. 

Por outro lado, a parceria do Centro Tec-

nológico da Água com o Centro Tecnológico 

ICT4V (www.ict4v.org) assegura que possam ser 

empreendidos projetos de alta inovação tec-

nológica com a incorporação da Internet das 

Coisas e Big Data às soluções planejadas pelo 

Centro para os desafios propostos.

http://www.ctagua.uy
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“CTAgua é um espaço 
público-privado 
de coordenação 
integrado por 
empresas, institutos 
tecnológicos e 
universidades para 
articular soluções 
para problemas 
vinculados à água 
que afetam a 
competitividade 
sustentável das 
empresas no 
Uruguai”



90

Iniciativas 
inovadoras do 
BID em água e 
saneamento na 
América Latina 

e Caribe
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O BID lançou várias iniciativas inovadoras no setor de água e 

saneamento, com o entendimento de que é necessário promover a 

inovação como elemento chave para alcançar os exigentes objeti-

vos de água e saneamento seguro para toda a LAC. As iniciati-

vas são inovações em si mesmas, como se verá abaixo, e de alto 

impacto, mas ainda mais importante é o efeito bola de neve que 

se pretende gerar em torno das iniciativas; isto é, estimular 

o surgimento de um verdadeiro ecossistema inovador florescente 

no setor, que possa crescer graças à articulação de iniciativas 

público-privadas, ao mesmo tempo em que integra a academia e as 

agências de inovação de cada país, com canais de comunicação e 

difusão muito claros e eficientes, além de incentivar a criativi-

dade em um setor que tem se caracterizado por taxas de inovação 

de natureza incremental. Os prêmios para inovação BID-FEMSA são 

muito importantes para gerar uma cultura de inovação no setor, 

razão pela qual sua divulgação e alcance devem ser ampliados.

A seguir, descrevem-se as iniciativas inovadoras do BID. Várias 

delas, como a Hydro BID, têm a característica de ser acessíveis 

a todo o público e são desenvolvidas em plataformas abertas de 

livre acesso. Além disso, incluem fortes elementos de capacita-

ção para possibilitar seu uso correto:
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Organização multilateral. O projeto é uma 
iniciativa inovadora do BID, que, por meio 
da Divisão de Água e Saneamento (WSA), 
incentivou fortemente sua disseminação, 
divulgação e uso em toda a LAC. 
Tipo de organização

Urbana / Rural
Zona

Média 
Equidade  
de gênero

Alta
Equidade 
social

Vários - LAC
País

Água 
Temática

2009
Ano de início 3,000,000

Beneficiários

Tecnológica e  
Sócio-organizacional
Tipo de inovação

Aspectos Destacados

Durante o ano de 2017, foi lançado, com 

o apoio da Fundação PepsiCo (por meio do 

AquaFund), o Centro de Apoio Hydro-BID 

(CeSH), coordenado pelo Banco Interamerica-

no de Desenvolvimento (BID) e apoiado pelos 

países membros do centro para apoiar não 

só a implementação e consolidação da ini-

21 Hydro–BID

ciativa Hydro-BID, mas também contribuir 

diretamente para a melhoria da gestão de 

recursos hídricos em nível regional. Na 

fase de implementação, durante 2017, foram 

feitos treinamentos de âmbito nacional no 

Equador, com o apoio da Secretaria Nacio-

nal de Águas (Senagua); na Guatemala, com 

o apoio da Autoridade para o Manejo Sus-

tentável da Bacia do Lago de Atitlán e 

seus Entorno (AMSCLAE) e da Universidad 

del Valle; e para a Agência Intergoverna-

mental da Bacia dos rios Limay-Neuquén e 

Negro (AIC) na Argentina. A ferramenta foi 

implementada como parte do novo sistema de 

tomada de decisões da Agência Pernambucana 

de Água e Clima (APAC) no Brasil. 

Mauro Nalesso
Especialista líder em 
água e saneamento, BID
Contato
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Descrição Breve

Hydro-BID é um sistema integrado e quanti-

tativo para simular a hidrologia e a gestão 

de recursos hídricos na região da LAC em 

cenários de mudança (por exemplo, clima, uso 

do solo, população), que permite avaliar a 

quantidade e qualidade da água, as necessi-

dades de infraestrutura e o desenho de es-

tratégias e projetos de adaptação em respos-

ta a essas mudanças.

Esse sistema atualmente inclui:

• um banco de dados hidrográficos (LAC-AHD) 

que contém mais de 230.000 bacias delimi-

tadas e canais fluviais da região da Améri-

ca Latina e Caribe (LAC);

• um sistema de navegação SIG para examinar 

bacias e canais fluviais AHD com a capaci-

dade de navegar a montante e a jusante;

• uma interface de usuário para especificar 

o lugar e período que se quer modelar e a 

localização em que a disponibilidade de 

água será modelada;

• uma interface de dados climáticos para a ob-

tenção de dados de precipitação e temperatu-

ra para a área e o período de interesse;

• um modelo de chuva-vazão baseado na formu-

lação Generalized Watershed Loading Fac-

tor (GWLF), e

• um esquema de direcionamento para quanti-

ficar o tempo de viagem e estimativas de 

fluxo cumulativo em bacias a jusante.

Mérito Inovador

É a única ferramenta de modelagem para hidro-

logia e gestão de recursos hídricos que é in-

teroperável e altamente sincronizada com ou-

tras ferramentas de TI (com entradas e saídas 

do modelo adaptáveis a outras ferramentas). É 

a única que tem uma base de dados hidrográfi-

cos com mais de 230.000 bacias delimitadas e 

precalibradas.

Acima de tudo, Hydro-BID se destaca por seu 

caráter de inovação aberta, seguindo os con-

ceitos de Henry Chesbrough em seu livro de 

referência Open Innovation: The New Impera-

tive for Creating and Profiting from Techno-

logy, de 2003: consegue conectar os esforços 

de modelagem de bacias hidrográficas a nível 

regional com grande sucesso, abrindo o conhe-

cimento a governos, setor privado e academia. 

Isso é inovador por ser inédito e pelo impor-

tante trabalho de articulação entre diferen-

tes atores regionais.

www.hydrobidlac.org

http://www.hydrobidlac.org
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“Os mais recentes 
eventos climáticos 
que afetaram 
nossa região 
demonstram que é 
necessário contar 
com ferramentas 
como a Hydro-
BID para planejar 
adequadamente a 
gestão de nossos 
recursos hídricos”
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Organização multilateral. O projeto é uma 
iniciativa inovadora do BID, que, por meio da Di-
visão de Água e Saneamento (WSA), incentivou 
fortemente sua disseminação, divulgação e uso 
em toda a LAC. 
Tipo de organização

Urbana / Rural
Zona

Alta 
Equidade  
de gênero

Alta
Equidade 
social

Vários–LAC
País

2017
Ano de início

200,000
Beneficiários

Sócio-organizacional
Tipo de inovação

22

Aspectos Destacados

One Drop, o Banco Interamericano de Desen-

volvimento (BID), a Fundação Coca-Cola e a 

Fundação FEMSA anunciaram, em 3 de março de 

2017, um investimento inicial de US$ 25 mi-

lhões em Lazos de Agua, uma iniciativa para 

fornecer acesso a água limpa, segura e aces-

sível, além de melhores serviços sanitários 

(WASH, na sigla em inglês), para 200.000 

pessoas no México, Guatemala, Nicarágua, 

Colômbia e Paraguai até 2021.

Lazos 
de Agua

Água e 
Saneamento 
Temática

Germán Sturzenegger
Especialista sênior em 
água e saneamento, BID 
Contato
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www.onedrop.org/en/news-event/lazos-de-agua-program

Descrição Breve

Lazos de Agua tem uma abordagem única para 

promover a mudança de hábitos e a adoção do 

uso adequado da água e de práticas de higiene 

por meio das artes sociais. Combinando isso 

com infraestrutura e com formação técnica e 

acesso ao capital, o programa aplica um sis-

tema baseado em três componentes principais:

• Acesso: Financiamento de projetos de in-

fraestrutura

• Comportamento: Incentivo à mobilização 

das comunidades e promoção do diálogo 

sobre temas culturalmente sensíveis para 

elevar a conscientização, ao mesmo tempo 

em que se promove a mudança de hábitos em 

uso da água e saneamento

• Capital: Oferecimento de formação técnica 

e apoio financeiro para permitir que as fa-

mílias se beneficiem das soluções baseadas 

no mercado

A Fundação Coca-Cola e a Fundação FEMSA con-

tribuirão conjuntamente com US$ 10 milhões. 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento 

comprometeu-se com até US$ 5 milhões, dos 

quais US$ 2,5 milhões já foram aprovados sob 

a forma de cooperações técnicas no Paraguai 

e na Nicarágua. Por seu lado, a One Drop e 

seus doadores investirão US$ 10 milhões du-

rante esse período.

Mérito Inovador

O foco do programa Lazos de Agua é muito 

inovador na região da LAC. Basicamente, en-

frenta o desafio de melhorar o acesso a água 

e saneamento seguros pela colaboração com 

indústrias criativas e por uma perspecti-

va social. Isso o torna o primeiro programa 

desse tipo em toda a região. O Lazos de Agua 

implementará o sistema de três componentes 

de forma inovadora. É claro que a constru-

ção de infraestrutura para água e saneamen-

to, embora seja um elemento crítico, não é 

suficiente para transformar a vida dos benefi-

ciários. A maioria dos projetos WASH tipica-

mente enfatiza a infraestrutura sem prestar 

a devida atenção às dimensões sociais ou de 

hábitos das pessoas, que são as que têm um 

impacto significativo na hora de obter cons-

cientização e apoio comunitário.

https://www.onedrop.org/en/news-event/lazos-de-agua-program/
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“Esta forma inédita de 
implementar projetos 
de água, saneamento 
e higiene, por 
meio de seus três 
componentes 
(Acesso, 
Comportamento e 
Capital), assegura  
um enfoque integral 
e muda a forma como 
o setor privado faz 
ações filantrópicas 
no setor”
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Organização multilateral. Em 2011, The Nature 
Conservancy (TNC), junto com a Fundação FEMSA, 
o BID e o Fundo Mundial para o Meio Ambiente 
(FMAM), formaram a Aliança Latino-americana 
de Fundos de Água para promover a criação e 
fortalecimento de fundos destinados à água. 
Tipo de organização

Urbana / Rural
Zona

Média
Equidade  
de gênero

Alta
Equidade 
social

Vários–LAC
País

2011
Ano de início

70,000,000
Beneficiários

Sócio-organizacional
Tipo de inovação

23

Aspectos Destacados

Nos primeiros cinco anos da Aliança, conse-

guiu-se:

• 19 fundos operando no Brasil, Colômbia, 

Costa Rica, Equador, México, Peru e Repú-

blica Dominicana

• Mais de 1,6 milhão de hectares de ecos-

sistemas impactados positivamente

• Mais de 70 milhões de pessoas começaram a 

ser beneficiadas

• Mais de US$ 120 milhões foram alavancados 

para investimentos em infraestrutura verde

Fondos 
de Agua

Água e  
Infraestrutura Verde 
Temática

Germán Sturzenegger
Especialista sênior em 
água e saneamento, BID 
Contato
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www.iadb.org/es/sectores/water-and-sanitation/iniciativa-fondos-de-agua/inicio,20489.html

Descrição Breve

Os Fundos de Água são mecanismos financeiros, 

de governança e de gestão que integram os 

atores relevantes de uma bacia hidrográfi-

ca para promover a segurança hídrica de uma 

área metropolitana por meio de ações de con-

servação (nature-based solutions ou infraes-

trutura verde).

Canalizam investimentos de longo prazo para 

projetos de conservação que maximizem a fil-

tração, reduzam os sedimentos e outros con-

taminantes para ajudar a melhorar a qualidade 

e regular os fluxos de água que abastecem as 

cidades. Os Fundos de Água fortalecem a go-

vernança das bacias hidrográficas ao reunir os 

atores relevantes - usuários, empresas admi-

nistradoras de água, corporações, autoridades 

e sociedade civil - e oferecer um sólido co-

nhecimento científico para facilitar o proces-

so de tomada de decisões.

Em junho de 2016, foi lançada a segunda 

fase da Aliança, que será implementada por 

cinco anos. Seu principal objetivo é desen-

volver novos fundos e promover a sustenta-

bilidade dos existentes por meio de quatro 

pilares fundamentais:

• Ciência e inovação: Maximizar a eficiên-

cia e o impacto na conservação da bacia 

hidrográfica

• Políticas públicas e práticas corporativas: 

Influir nas políticas públicas e nas práti-

cas das empresas para uma gestão sustentá-

vel do ciclo da água

• Gestão do conhecimento e desenvolvimento 

de capacidades: Sistematizar as experiên-

cias para transformá-las em conhecimento e 

disseminá-lo

• Comunicação: Promover o diálogo entre os 

atores relevantes, facilitar sua relação e 

promover uma cultura de conservação e ges-

tão integral da água

Mérito Inovador
Os Fundos têm sido uma maneira inovadora 

de implementar ações de conservação de 

forma sustentável. Utilizam o processo 

inovador de biomimética (biomimicry – 

https://biomimicry.org/), originalmente 

definido por Janine Benyus; isso é, inovam 

em processos inspirados em mecanismos 

existentes na natureza há milhões de anos, o 

que gera inovações sustentáveis projetadas 

desde o início com foco no cuidado com o 

meio ambiente. Em geral, as inovações de 

biomimética têm um gasto energético mínimo 

e são de custo muito baixo. A Aliança é um 

mecanismo que permite oferecer assistência 

técnica-financeira para a criação e 

fortalecimento de Fundos de Água. Dá apoio 

a atores locais para sua implementação, o 

que contribui para estabelecer a estrutura 

de gestão de cada fundo. Por outro lado, os 

Fundos de Água não estão sujeitos a decisões 

políticas de curto prazo dos governos locais, 

pois não estão vinculados aos governos. Isso 

garante uma visão adequada de longo prazo que 

integra vários atores locais que se beneficiam 

com uma gestão integral da água. Essa visão 

estratégica e de governança dos Fundos é 

altamente inovadora.

http://www.iadb.org/es/sectores/water-and-sanitation/iniciativa-fondos-de-agua/inicio,20489.html
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“A Aliança, com 
uma carteira de 19 
Fundos, interveio 
diretamente em 
200 mil hectares 
com projetos de 
conservação e 
beneficiou milhões 
de pessoas em toda 
a região”
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Organização multilateral. O projeto é uma 
iniciativa inovadora do BID, que, por meio 
da Divisão de Água e Saneamento (WSA), 
incentivou fortemente sua disseminação, 
divulgação e uso em toda a LAC. 
Tipo de organização

Urbana / Rural
Zona

Alta
Equidade  
de gênero

Alta
Equidade 
social

Vários - LAC
País

2011
Ano de início

3,000,000
Beneficiários

Sócio-organizacional
Tipo de inovação

24

Aspectos Destacados

Estima-se que cerca de 4 milhões de pessoas 

na América Latina e no Caribe ganhem seu 

sustento pela recuperação e comercialização 

de materiais recicláveis, como papel, pape-

lão, plástico e metal.

Resíduos
Temática

Germán Sturzenegger
Especialista sênior em 
água e saneamento, BID
Contato

Iniciativa 
Regional para 
el Reciclaje 
Inclusivo (IRR)
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www.inclusiverecycling.com

Embora esses trabalhadores constituam a base 

da cadeia de valor da indústria de recicla-

gem, eles recuperam entre 50% e 90% dos mate-

riais recicláveis utilizados na indústria ou 

exportados da região e recebem apenas cerca 

de 5% dos lucros.

Nesse contexto, em 2011 surge a Iniciativa 

Regional para Reciclagem Inclusiva (IRR) for-

mada pelo Fundo Multilateral de Investimen-

tos (Fumin) e a Divisão de Água e Saneamento 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), Coca-Cola América Latina, Fundación 

Avina, a Rede Latino-americana de Reciclado-

res (Red-LACRE) e a PepsiCo Latino-americana. 

Descrição Breve

A IRR surge com o objetivo de melhorar o 

acesso dos recicladores ao mercado formal 

de reciclagem na América Latina e Caribe, 

projetando e implementando atividades que 

permitam:

1.Melhorar a situação socioeconómica dos re-

cicladores de base

2.Facilitar seu acesso ao mercado formal da 

reciclagem

3.Fomentar o desenvolvimento de políticas 

públicas de gestão integral de resíduos 

sólidos com inclusão dos recicladores

A partir dessas ações, a Iniciativa Regio-

nal para Reciclagem Inclusiva (IRR) pretende 

que o trabalho dos recicladores seja reco-

nhecido e valorizado pela construção de uma 

plataforma de parcerias estratégicas e mul-

tissetoriais que sirva como espaço de diálo-

go e ação, ao mesmo tempo em que se amplia a 

capacidade de coordenação a nível nacional e 

regional entre o governo, o setor empresarial 

e as organizações de recicladores.

Mérito Inovador

A IRR inova fortemente na geração de uma 

nova plataforma (inexistente na região) que 

consegue coordenar ações público-privadas 

com grande sucesso. Em um mercado fortemen-

te atomizado e com regulações muito dife-

rentes em cada país, a IRR melhora o sta-

tus social e econômico dos recicladores de 

base, permitindo-lhes ter acesso a melhores 

condições de vida e um mercado de recicla-

gem formal e regulamentado. 

http://www.inclusiverecycling.com
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“A Iniciativa gera 
incentivos em todos 
os setores para que 
os recicladores de 
base se organizem 
e trabalhem em 
conjunto, o que 
ajuda a aumentar 
sua produtividade 
e melhorar suas 
condições de 
trabalho”
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Organização multilateral. O projeto é uma 
iniciativa inovadora do BID, que, por meio 
da Divisão de Água e Saneamento (WSA), 
incentivou fortemente sua disseminação, 
divulgação e uso em toda a LAC.  
Tipo de organização

Urbana / Rural
Zona

Baixa 
Equidade 
de gênero

Alta
Equidade 
social

Vários - LAC
País

Água e 
saneamento
Temática

2008
Ano de início

3,000,000
Beneficiários

Tecnológica e 
Sócio-organizacional
Tipo de inovação

Aspectos Destacados

Durante 2017, o portfólio da AquaRating na 

região se desenvolveu nos seguintes países: 

Colômbia 

México 

Jamaica 

El Salvador 

Argentina 

Equador

25 AquaRating

Corinne Cathala
Especialista líder em 
água e saneamento, BID 
Contato
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aquarating.org

Esse foi o ponto de partida para um programa 

desenvolvido por meio de uma parceria es-

tratégica entre o SECO e o BID na Colômbia, 

onde, com base nos resultados obtidos com o 

AquaRating em 10 operadoras de água e sa-

neamento, serão definidos planos estratégicos 

e táticos, executados planos de melhoria e 

desenvolvidas atividades complementares vol-

tadas para o fortalecimento institucional e 

do setor no país.

Foram geradas práticas de troca de experiên-

cias e conhecimento. Por exemplo, realiza-

ram-se visitas cruzadas entre operadoras que 

usam o AR, por exemplo, entre EPMAPS (pri-

meiro certificado) e ANDA, em que são compar-

tilhados conhecimentos sobre o AquaRating e 

práticas de gestão.

Descrição Breve

É um sistema de qualificação para prestadores 

de serviços de água e saneamento. O AquaRa-

ting centra-se nos desafios enfrentados pelos 

prestadores de serviços de água e saneamento 

de forma abrangente, avaliando seu desempe-

nho por meio de indicadores e práticas de 

gestão, estabelecendo um padrão internacio-

nal e apoiando-se em informações verificadas 

por auditores independentes credenciados 

pelo AquaRating.

O sistema foi concebido em 2008 pelo BID e 

desenvolvido por meio de uma parceria estra-

tégica com a International Water Association 

(IWA) para ajudar a melhorar a eficiência e a 

transparência dos serviços de água e esgoto, 

com o objetivo de proporcionar um serviço de 

boa qualidade, de forma sustentável.

Atualmente, o AquaRating é usado por presta-

dores de serviços, reguladores, instituições 

governamentais e financiadores nacionais e 

internacionais como guia para fortalecer o 

setor de água e saneamento.

Mérito Inovador

O AquaRating é um sistema que inova em múl-

tiplas dimensões: por um lado, harmoniza 

eficientemente um conjunto de boas práticas 

e conhecimentos que formam um verdadeiro 

ecossistema inovador, em que se desenvolve 

continuamente uma rede virtuosa de conheci-

mento e boas práticas em um setor geralmen-

te opaco em gestão do conhecimento.

Por outro lado, inova na articulação efi-

ciente de melhores práticas de gestão em 

vários sistemas e soluções, tanto públi-

cas como privadas, por meio de um excelente 

processo de inovação contínua. Dessa manei-

ra, visa a melhorar e implementar práticas 

de gestão inovadoras para a prestação de 

serviços de água e saneamento.

Por fim, um elemento inovador muito impor-

tante é ter implementado com sucesso con-

ceitos avançados de transparência focaliza-

da, de grande importância no setor.

http://aquarating.org/
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“AquaRating oferece 
às empresas de água 
e saneamento um 
método de avaliação 
completo, imparcial 
e confiável de seu 
desempenho, o 
que é um elemento 
fundamental para 
melhorar a qualidade 
de seus serviços”
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Conclusões
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Do estudo das 52 inovações analisadas, das 20 melhores inova-

ções selecionadas e das iniciativas inovadoras do BID, pode-se 

concluir:

01. 03.

02.
04.

É evidente que existem inova-

ções abundantes no setor de 

água e saneamento na LAC, de 

diversos tipos, o que gera 

impactos tangíveis e de uma 

riqueza fantástica. O mito da 

pouca inovação no setor parece 

empalidecer diante das evidên-

cias de boas doses de criativi-

dade e cultura inovadora, que, 

sem dúvida, devem ser ainda 

mais estimuladas.

Na LAC, há uma alta (e equita-

tiva) taxa de inovação nos se-

tores de água, saneamento e re-

síduos sólidos. Essa é uma boa 

notícia, dada a imensa lacuna 

no acesso a saneamento seguro 

na LAC, em comparação com a la-

cuna existente no caso da água.

Em geral, há uma alta taxa de 

inovação no setor nas regiões 

do Cone Sul, Andina e América 

Central. O Brasil é o líder  

em número de inovações e bene-

ficiários delas. Bolívia, Peru 

e Colômbia destacam-se em um 

segundo nível de quantidade 

e qualidade. Em um terceiro 

nível, encontram-se os demais 

países. Existem também inova-

ções notáveis no Haiti. 

Existem inovações incipientes 

nos setores de infraestrutura 

verde e reúso. Embora devamos 

esperar que essas inovações 

acelerem para fechar a lacuna 

existente, já se pode encon-

trar exemplos inspiradores e 

de alto impacto. O BID refor-

çou com sucesso programas que 

atendem a esses setores, como 

os Fundos de Água, entre ou-

tros. Ainda estão em maioria o 

reúso para irrigação ou ins-

talações industriais, bem como 

resíduos sólidos.

05.
Do conjunto analisado, de-

preende-se que existem taxas 

similares de inovação urbana e 

rural na LAC, com uma ligeira 

tendência em favor das inova-

ções rurais. Isso é algo a ser 

destacado, dado a posição de 

desvantagem das áreas rurais e 

a dificuldade de articulação de 

múltiplos atores nessas áreas.
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07.

06. 08.

Em relação à porcentagem de 

inovações identificadas com 

forte componente de equidade 

social, chega-se a 60%, o que 

é apropriado para a realidade 

socioeconômica da LAC. É impor-

tante ressaltar que as inicia-

tivas inovadoras do BID visam a 

fortalecer as capacidades e os 

projetos inovadores que incor-

poram esse componente.

O impacto medido em número 

de beneficiários das 52 ino-

vações em água e saneamento 

é de cerca de 70 milhões de 

pessoas (incluindo o impacto 

das OCSAS na região, uma ini-

ciativa de impacto muito alto 

em termos de número de bene-

ficiários que está entre as 52 

inovações, embora não entre 

nas 20 melhores inovações). 

Isso representa 10% do número 

total de pessoas sem acesso a 

água e saneamento seguros (700 

milhões de pessoas, de acor-

do com as metas exigentes dos 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável SDG 6), o que é um 

número nada desprezível. Como 

esta pesquisa não esgota todas 

as inovações na LAC, isso re-

presenta um piso mínimo. 

Em relação às inovações com 

algum componente de fortaleci-

mento da equidade de gênero, 

há uma porcentagem de 16% nas 

52 inovações identificadas, e 

chega-se a 25% nas 20 melhores 

inovações selecionadas. É uma 

porcentagem significativa, que 

reflete o acerto de reforçar po-

líticas de comunicação, divul-

gação e empoderamento das mu-

lheres em diversas iniciativas 

e empreendimentos inovadores na 

LAC, bem como de prestar alto 

reconhecimento às iniciati-

vas inovadoras voltadas para a 

equidade de gênero. É claro que 

essas políticas precisam ser 

reforçadas para alcançar maior 

igualdade de gênero e incluir 

temas que foram ignorados até 

agora, como a higiene feminina. 

Isso é evidente em várias das 

iniciativas inovadoras do BID, 

bem como na seleção feita nos 

prêmios BID-FEMSA de inovação 

no setor de água e saneamento.

09.
É muito interessante observar 

que a maioria das 52 inovações 

(30) são do tipo sócio-organi-

zacional e tecnológico/sócio-

-organizacional. Ao aplicar a 

metodologia de seleção das 20 

melhores inovações, a propor-

ção desse tipo de inovações em 

comparação com as tecnológi-

cas cresce (de 58% para 75%). 

Sem dúvida, a combinação de 

inovação sócio-organizacio-

nal e inovação tecnológica é a 

combinação mais poderosa, que 

resulta em alto impacto e po-

tencial de expansão. 
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De modo geral, não é surpreendente que as inova-
ções de maior impacto envolvam uma articulação 
muito boa entre público/privado/comunidades/aca-
demia, uma vez que isso permite o desenvolvimento 
de novos modelos inclusivos de participação públi-
co-privada, com novos modelos de negócios que 
podem criar mercados inclusivos de água e sanea-
mento, para reduzir a lacuna de acesso a água e sa-
neamento seguros existente na LAC. Nesse sentido, 
as iniciativas inovadoras do BID estão perfeitamente 
alinhadas e devem ser fortalecidas. 

Nota-se uma forte tendência de que essas inovações não sejam 

visíveis, o que exige o desenvolvimento de estratégias de dis-

seminação (das quais este livro é parte), geração de sistemas 

eficientes de gestão de conhecimento, vínculos com as agências 

nacionais de inovação e programas de vinculação tecnológica com 

outras regiões do mundo (Europa, EUA, Ásia, Oceania) que pos-

sam complementar transferências tecnológicas eficientes e bi-

direcionais: não devemos pensar apenas na direção norte-sul, 

mas também incluir a transferência de tecnologia e know-how da 

LAC para outras regiões em termos de inovações com componentes 

sociais e organizacionais que possam ser reproduzidas em muitas 

partes do mundo. Isso gera, então, uma dinâmica inovadora que 

cria ciclos virtuosos de pesquisa e inovação, ao mesmo tempo em 

que cria orgulho e senso de pertencimento, além de fortalecer 

políticas de inovação no longo prazo. Isso é consistente com o 

conceito e a prática da frugal innovation (Radjou, 2017), um 

tipo de inovação que é muito importante no mundo e do qual as 

grandes corporações se beneficiam cada vez mais.

A partir do mapeamento das inovações no setor de água e sanea-

mento da LAC, podemos sugerir algumas conclusões sobre as con-

dições, segmentos e áreas que provocam e geram ideias inovado-

ras e iniciativas inovadoras de alto impacto. 
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Inclusão e articulação entre os atores relevantes: Existe uma  
rede completa de atores que, quando conseguem se conectar e  

participar em conjunto promovendo iniciativas inovadoras, al-

cançam probabilidades de sucesso muito altas: organizações mul-

tilaterais (como o BID), atores públicos (como ministérios da 

água, organizações de fornecimento de água e saneamento, órgãos 

reguladores, cidades, agências de inovação, entre outros), ato-

res privados (empresas privadas de diferentes tamanhos, star-

tups, empresas de inovação social), academia, ecossistema em-

preendedor e empresas de capital de risco. Quando os projetos 

podem ser articulados entre esses seis atores principais (ou 

pelo menos a maioria deles) do desenvolvimento do setor de água 

e saneamento é quando emergem iniciativas inovadoras que geram 

alto impacto. Nesse sentido, as capacidades de articulação e 

negociação, que organizam laboriosamente essa rede complexa de 

ser criada, mas tão necessária, são fundamentais em cada ator 

para levar a cabo as iniciativas. 

Nível de inovação e empreendedorismo: Também é claro que, em 
países com um maior ecossistema de inovação e empreendedorismo 

(por exemplo, Colômbia, Peru, México), nota-se um maior impulso 

de ideias criativas e inovadoras que crescem mais rapidamen-

te devido à promoção e divulgação em massa de empresas locais; 

isto é, uma cultura inovadora com base na sociedade que privi-

legia pessoas dispostas a correr riscos, resilientes e resis-

tentes ao fracasso. Por outro lado, é sabido que, nas inovações 

promovidas por organizações governamentais, observa-se a mar-

ca de pessoas inovadoras em cargos de alta hierarquia técnica 

e política, que não hesitam em buscar iniciativas inovadoras e 

arriscar soluções não necessariamente comprovadas no mundo, mas 

inventadas localmente. 

Adaptação ao contexto e às suas necessidades: Outra fonte 
muito criativa de nascimento de inovações na LAC é um entendi-

mento profundo da realidade latino-americana e de cada país, 

bem como da escolha apropriada de soluções técnicas e sociais 

mais adaptadas à realidade, que assegurem a sustentabilidade e 

o crescimento em escala da solução. Nesse sentido, observa-se 

nos segmentos e contextos mais inovadores uma aversão a comprar 

tecnologias “prontas” do primeiro mundo, que acabam abandonadas 

principalmente por falta de operação e manutenção. Nas inovações 

em que se nota maior equidade de gênero é mais garantido o apoio 

comunitário e a sustentabilidade das soluções. 

Co-criação e empoderamento da sociedade civil: Também é visí-
vel o papel da criação conjunta com os beneficiários e as comu-

nidades; quando isso existe e é genuíno, as inovações resultan-

tes são poderosas e de longo prazo. Por fim, é preciso destacar 

bastante o papel das indústrias criativas que, ao se aliar a 

soluções técnicas, conseguem soluções de impacto midiático muito 

alto e grande replicabilidade.
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Tudo que é dito no parágrafo anterior pode colaborar para gerar 

ações e políticas que ajudem a promover a inovação como vetor 

de crescimento da acessibilidade segura aos sistemas de água e 

saneamento.

No que diz respeito às inovações muito recentes, as “promessas”, 

que ainda não obtiveram impacto por terem sido criadas há poucos 

meses, é possível delinear algumas recomendações e estratégias 

para que tenham sucesso:

Buscar validação técnica de 

organismos e institutos 

de alto nível

Buscar parcerias com 

órgãos públicos, 

privados e a academia 

para maior divulgação, 

desenvolvimento e im-

plementação da inovação

Buscar coaching e con-

sultoria sobre modelos 

de negócios e formas 

de aumentar a escala 

da inovação

Centrar o foco na 

solução desenvolvida 

e não em outras apli-

cações potenciais da 

tecnologia (deve-se 

evitar a tentação de 

abrir muitas frentes 

em setores diversos) 

Fazer um excelente estu-

do do estado da arte 

mundial para conhecer 

tecnologias similares 

que possam ser comple-

mentares às inovações 

desenvolvidas

Ser muito proativo em  

obter apoio financeiro 

nas etapas iniciais 

com agências de in-

ovação, órgãos multi-

laterais ou fundos de 

investimento públi-

co-privados

Criar soluções em conjun-

to com as comunidades  

e beneficiários finais

Fazer sprints de inovação 

ao estilo lean startup 

e inovar sempre com o 

cliente final, utili-

zando ciclos curtos e 

desenvolvendo produ-

tos mínimos viáveis, 

com os quais se possa 

chegar gradualmente, 

junto com o cliente/

beneficiário final, a 

uma solução completa e 

ajustada à realidade 

Inscrever-se em prêmios 

para inovações e mel-

hores empreendimentos 

a fim de obter visib-

ilidade e promover o 

diálogo (para eventu-

ais melhorias)
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Por último, é possível pensar em outras estratégias e mecanismos 

a serem considerados para promover a inovação:

Mecanismos para impulsionar a inovação em empresas públicas 
e privadas  

• Implementação de compras inovadoras pelos órgãos públicos 

responsáveis pela gestão de sistemas de água e saneamento, em 

que a qualificação mais importante esteja no mérito inovador 

das propostas apresentadas. Pode ser aplicada em setores-chave 

em que o impacto da inovação gera uma expansão rápida na LAC, 

como soluções para RANC (redução de água não contabilizada), 

tarifas inteligentes, reúso ou infraestrutura verde. É 

possível priorizar áreas-chave que, com base em inteligência 

tecnológica, podem acelerar a adoção da inovação, como técnicas 

de Big Data, implantação de Internet das Coisas, análise 

preditiva de dados, smart metering, blockchain, entre outras, 

além de contemplar a articulação público-privada adequada e o 

envolvimento das comunidades. 

• Ampliação do orçamento dedicado a P&D e inovação em empresas 

públicas e privadas voltadas à gestão de água e saneamento, com 

um ótimo em 4-5 % do faturamento. Gerar processos de inovação 

com métricas e resultados.

• Desafios de inovação: É apresentado um problema concreto a 

ser resolvido por parte de uma empresa pública ou privada. 

Um excelente exemplo internacional dessa abordagem é o 

InnoCentive (InnoCentive, 2017), bem como o programa Desafios 

Inovadores da Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

do Uruguai (ANII, s.d.). É particularmente interessante, 

dada a realidade da inovação em água e saneamento na LAC, 

incentivar os desafios que sejam solucionados em conjunto por 

organizações público-privadas. 

• Unificação de esforços de pesquisa e inovação em AeS por meio 

de programas que vinculem universidades da região, centros 

tecnológicos, empresas privadas inovadoras, BID, agências 

públicas. Criação de centros latino-americanos de gestão do 

conhecimento em AeS e organizações de governança adequada para 

promover iniciativas inovadoras ágeis, com geração de MVP 

(produto mínimo viável). Um bom exemplo e um começo adequado 

seria replicar o Centro Tecnológico de Aguas do Uruguai em 

toda a região. 
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Mecanismos para obter financiamento para inovações em empre-
sas públicas e privadas

• Geração de fundos de capital semente para o protótipo de 

soluções inovadoras.

• Geração de fundos de capital de risco para inovações já 

consolidadas do setor, que possam acompanhar uma empresa 

ou empreendimento no desafiador processo de crescimento em 

escala da inovação. Existem algumas poucas experiências, mas 

devem ser fortalecidas com fundos robustos que apostem em 

investimentos de longo prazo. Os fundos podem ser de origem 

público-privada. 

• Forte estímulo para financiamento de empresas e organização de 

inovação social. Criação de programas latino-americanos de 

inovação social. Eventos e festivais de inovação social (como 

FIIS –Parque FIIS, s.d.).

• Alavancagem financeira de empresas tipo B (como o caso da 

inovação X-runner).

• Articulação de programas inovadores de financiamento com 

agências de inovação nacionais como Ruta N (Colômbia), FINEP 

(Brasil), CONACYT (México), ANII (Uruguai), entre outras. 
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Mecanismos para promover a cultura proativa de inovação em 
empresas públicas e privadas 

• Realização de oficinas de design thinking em vários níveis e 

com todos os atores envolvidos nacional e regionalmente para 

promover uma cultura proativa de inovação. 

• Criação de espaços de inovação nos órgãos públicos ligados 

à gestão de água e saneamento, bem como em empresas privadas 

do setor em que todos os funcionários sejam sistematicamente 

convidados a fazer brainstorming, oficinas de design thinking, 

geração de MVP. Devem ter o incentivo da direção e um número 

adequado de horas deve ser explicitamente liberado por mês para 

realizar essas atividades. 

• Geração de conceitos de inovação aberta (Berkeley Executive 

Education, 2017) e white space innovation (James, 2017) na 

distribuição organizacional das empresas públicas e privadas 

ligadas à gestão de água e saneamento• Realización de concursos 

de ideas innovadoras en organismos públicos y privados 

relevantes. Un excelente ejemplo es el concurso BID-FEMSA.

• Realização de concursos de ideias inovadoras em órgãos 

públicos e privados relevantes. Um excelente exemplo é o 

concurso BID-FEMSA.

• Geração de living labs em cada país em que se combinem 

pesquisas/inovações realizadas pelo setor público/privado/

academia/comunidades. 

• Articulação de programas de inovação de enfoque horizontal com 

institutos de prestígio internacional como MIT ou UC Berkeley 

nos Estados Unidos, Fraunhofer na Alemanha, entre outros.

• Incentivo de visitas técnicas e de trabalho de campo de 

pessoas relevantes de empresas públicas e privadas, bem como 

de comunidades, às iniciativas inovadoras premiadas em vários 

concursos (ou aquelas listadas nesta publicação), a fim de gerar 

inspiração, sinergia e colaboração permanente.

• Estímulo ativo à presença de artigos de tecnologia e inovação 

de autores latino-americanos em congressos relevantes da 

especialidade em todo o mundo.
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As organizações multilaterais como o BID podem tomar a inicia-

tiva em vários dos mecanismos mencionados acima, já que dis-

põem dos recursos humanos, materiais e financeiros para levar 

adiante essas ações com sucesso. Isso significaria uma expansão 

do portfólio de projetos inovadores que o BID já oferece, apre-

sentado no capítulo anterior. A fim de ampliar e diversificar as 

iniciativas inovadoras, é desejável que as organizações multila-

terais possam realizar uma gestão de inovação aberta, incorpo-

rando clientes, comunidades e organizações públicas e privadas 

envolvidas no tema, para continuar aprofundando seus processos 

de inovação e estudos de impacto, ao mesmo tempo em que assumem 

o protagonismo de serem líderes em inovação regional. Do mesmo 

modo, as capacidades internas de inovação devem ser reforçadas, 

por meio de uma gestão formal da inovação e do fomento à gera-

ção de ideias inovadoras por parte da equipe do Banco envolvi-

da no setor. Uma ideia que pode ser muito útil é abrir um amplo 

financiamento para projetos pequenos e médios que tenham grande 

mérito inovador e sejam escaláveis para o maior número de paí-

ses da LAC. Os temas de digitalização, economias digitais, IoT, 

Big Data, blockchain, cidades inteligentes, indústrias criati-

vas, infraestrutura verde, inovação social e inovação na articu-

lação público-privada podem ser as áreas de interesse a receber 

investimentos do Banco, já que dessas tendências tecnológicas 

nascerão as futuras inovações do setor na LAC. É também altamen-

te recomendável usar o mecanismo de desafios para a inovação, que 

potencializa a ação conjunta público-privada. É muito desejável 

levar adiante os bem-sucedidos concursos de inovação BID-FEMSA e 

ampliar sua divulgação, pois a manutenção da frequência anual do 

concurso (como vem acontecendo) é fundamental para garantir sua 

qualidade e grande impacto. 
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