
 
 
 
AVON Chama 
 
Fabricante de cosméticos utiliza fundo para investir em projetos que abranjam protagonismo 
cultural, desenvolvimento humano e empreendedorismo cooperativo. 
 
Se você é ligada a alguma Oscip e conhece uma daquelas revendedoras da Avon que batem à 
sua porta ou lhe visitam no trabalho, saiba que ela pode ser um canal para se obter 
financiamento para projeto de sua entidade. Oscip é sigla para uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público, figura jurídica criada em 1999 que, diferentemente do que se 
conhece como Organização não Governamental (ONG), é chancelada pelo Ministério da Justiça 
e por ele fiscalizada anualmente. O programa aceita inscrições de Oscips ou entidade 
portadora de certificado de Utilidade Pública Federal.  
 
O programa lançado pela Avon chama-se “Fundo Viva o Amanhã”, criado pela empresa para 
incentivar projetos que privilegiem a participação ou o atendimento de mulheres, crianças e 
jovens e que se enquadrem em uma destas categorias: 
 
a) Protagonismo Cultural – Projetos que criem oportunidade para que as pessoas de sua 
comunidade exercitem e exibam seus dons artísticos ou pratiquem manifestações culturais, 
que tenham a ver com suas origens e histórias;  
 
b) Educação para o Desenvolvimento Humano – Projetos que criem oportunidades de 
educação formal ou não formal, realizadas em conformidade com os quatro pilares (aprender a 
aprender – aprender a fazer – aprender a conviver – aprender a ser) delimitados pelo relatório 
para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI;  
 
c) Empreendedorismo Cooperativo – Iniciativas de economia solidária que visem à geração de 
renda e desenvolvimento sustentável na sua comunidade, baseadas em processos 
participativos democráticos, na não violência ativa e na equidade de oportunidades de trabalho 
e aprendizado. 
 
Mas na hora da inscrição é que você vai precisar daquela revendedora sua amiga ou da qual 
você é cliente, pois só uma revendedora Avon, devidamente registrada e residente no 
território nacional, poderá indicar seu projeto para a Comissão Julgadora – e ela só poderá 
encaminhar um. 
 
PRAZOS – O Fundo prevê dois períodos de inscrição, que vão de 2 de abril a 23 de maio e de 
31 de julho a 13 de setembro de 2007. A verba destinada para apoio é de R$ 260 mil no total, 
sendo que cada categoria terá um projeto apoiado com valor máximo de R$ 45 mil reais, 
embora, a critério da Comissão de Avaliação, mais de um possa ser beneficiado. O montante 
solicitado poderá ser referente ao volume total ou parcial necessário para realização do 
projeto, mas o Comitê de Patrocínio terá autonomia para definir que quantia deverá ser 
transferida para o projeto vencedor.  
 



As inscrições devem ser feitas através do endereço www.vivaoamanhã.com.br pela 
revendedora Avon e uma senha será enviada para o e-mail da revendedora e do responsável 
pelo projeto.  
Encerrado o período de indicação de projetos, eles serão avaliados segundo os seguintes 
critérios: pertinência em relação à proposta definida pela categoria; relevância da 
metodologia; adequação da aplicação dos recursos; viabilidade técnica; amplitude dos efeitos 
na comunidade; e amplitude e qualidade da participação de mulheres, crianças ou jovens.  
 
O Comitê avaliará os projetos habilitados no prazo aproximado de 45 dias contados da data de 
término do prazo para indicação de projetos e os classificará em ordem crescente de prioridade 
para seleção, no âmbito de cada uma das três categorias discriminadas. Após a avaliação, as 
entidades proponentes serão contatadas pelo Comitê de Patrocínio da Avon, iniciando-se por 
aquelas cujos projetos tenham sido classificados como de maior prioridade para a seleção, 
para análise final.  
 
O Comitê publicará no site www.vivaoamanha.com.br o nome do(s) projeto(s) selecionado(s) 
em cada categoria e contatará a entidade proponente de cada projeto selecionado para que 
preste as informações e encaminhe a documentação julgadas necessárias ao repasse de 
recursos do Fundo. Por ocasião do Evento de Premiação, a(o) Revendedora(or) responsável 
pela indicação do projeto selecionado receberá o troféu “Agente de Vida” por sua participação 
ativa na disseminação de valores femininos e no apoio à mulher, crianças e jovens na 
sociedade. 
 
SERVIÇO – Projetos poderão ser inscritos pelos endereços www.vivaoamanha.com.br ou 
www.br.avon.com  
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