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Aceleração do Impacto do Financiamento Residencial para Água e 
Saneamento  
Estratégia de 5 Anos da Water.org para a América Latina 
Embora o acesso a água segura e saneamento tenha aumentado tremendamente na América Latina 
durante as Metas de Desenvolvimento, ainda há desigualdades profundas no acesso a serviços. Na 
região, 224 milhões de pessoas não têm acesso a serviços hídricos gerenciados com segurança e 40 
milhões não têm acesso a melhor saneamento. 

A Water.org investe em água e saneamento há mais de 25 anos e nossa abordagem é comprovada e 
poderosa. Até o momento, chegamos a mais de 840.000 pessoas América Latina e mobilizamos US$ 
249 milhões em investimentos em água e saneamento. Nos próximos cinco anos, pretendemos acelerar 
nosso impacto na região: 
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 A Necessidade | Resolver a falha no financiamento a água e saneamento 

 
  

 224 mi pessoas não têm acesso a 
água gerenciada com 
segurança 

pessoas não têm 
acesso a saneamento 

4 milhões de 
pessoas 
atingidas 

US $1 bilhão em 
capital 
mobilizado 

3 Países: Peru, 
Brasil e México 

A Water.org vem implementando inovações financeiras na América 
Latina desde 2014. A mobilização de capital privado no Peru 
demonstrou um sucesso significativo, incentivando a entrada no 
Brasil e no México. 
 
Em nosso plano estratégico para o quadriênio 2018-2022, a 
Water.org avaliou a oportunidade para a América Latina e elaborou 
uma jornada desafiadora para crescimento e escala. 
 
A Water.org impulsionará parcerias em toda a região que possam 
oferecer oportunidades para expandir o financiamento residencial 
para água e saneamento. Faremos isso por meio de redes, bancos 
de desenvolvimento e profissionais. A Water.org está focada em três 
países na região: Peru, Brasil e México. 

40 mi 
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Onde trabalhamos | Mercados prioritários na América Latina 

 
Peru:  
 O Peru é o mercado carro-chefe da Water.org na América Latina, 
com sete parceiros de microfinanciamento atuais, impacto para mais 
de 770.000 pessoas obtendo acesso a água e saneamento e US$ 
240 milhões investidos por meio de financiamento residencial de 
melhorias em água e saneamento. A Water.org continuará 
ampliando com parceiros de microfinanciamento novos e atuais no 
Peru enquanto explora maneiras de apoiar o governo para atingir a 
meta do presidente de acesso universal a água potável. A 
organização chegará a mais de 3 milhões de pessoas no Peru com 
acesso a água segura e saneamento até 2022. 
 
Brasil: 
A Water.org iniciou parcerias para financiamento residencial de 
água e saneamento no Brasil em 2017. Devido ao fragmentado 
mercado de microfinanciamento do país, a Water.org comandará 
diversas abordagens e parcerias, incluindo instituições de 
microfinanciamento, fabricantes de produtos para água e 
saneamento, redes de empreendedoras, tecnologias financeiras, 
programas de governos locais e regionais e prestadores de serviços 
hídricos. A Water.org chegará a mais de 500.000 pessoas no Brasil 
com acesso a água segura e saneamento até 2022. 
 
México: 
A Water.org concluiu uma avaliação de mercado para medir a oportunidade em potencial de 
financiamento de acesso residencial a água e saneamento no México em 2017. Armada com os 
resultados positivos da avaliação, a organização iniciou a divulgação no país. Nosso foco será em 
prestadores de serviços financeiros e fabricantes para investir em acesso residencial. A Water.org 
chegará a mais de 200.000 pessoas no México com acesso a água segura e saneamento até 2022. 

 
Nosso impacto projetado | 2018-2022 

 

 
Quer saber mais? 
Caso tenha alguma pergunta, entre em contato com: 

April Davies, Gerente Regional Sênior – América Latina 
adavies@water.org 

País Estágio Atual Impacto Projetado em 5 
Anos: Pessoas Atingidas 

Impacto Projetado em 5 
Anos: Capital Mobilizado 

Peru Ampliação +3 milhões US$ 934 milhões 

Brasil Piloto +500.000 US$ 142 milhões 

México Design de 
estratégia 

200.000 US$ 60 milhões 
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