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SOBRE A ANDE
A Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) é uma rede global de organizações que
impulsionam o empreendedorismo nas economias em desenvolvimento. Os membros da ANDE
fornecem importantes serviços de apoio financeiro, educacional e assistência gerencial às pequenas
empresas em crescimento (SGBs), com base na convicção de que elas podem gerar empregos,
estimular o crescimento econômico no longo prazo e produzir benefícios ambientais e sociais.
Como líder global do setor de SGB, a ANDE acredita que as SGBs são uma ferramenta poderosa,
embora subutilizada, para enfrentar os desafios sociais e ambientais. Desde 2009, crescemos e nos
tornamos uma rede confiável de quase 300 membros colaborativos operando em quase todas as
economias em desenvolvimento. A ANDE desenvolve o corpo de conhecimento, mobiliza recursos e
conecta instituições que apoiam pequenos empreendedores que constroem um futuro inclusivo no
mundo em desenvolvimento.
A ANDE faz parte do Aspen Institute, uma organização global sem fins lucrativos comprometida com a
construção de uma sociedade livre, justa e igualitária.

A VISA FOUNDATION
A Visa Foundation está registrada nos EUA como uma entidade 501(c)3. A Visa Foundation busca
apoiar economias inclusivas onde indivíduos, empresas e economias possam prosperar. Por meio de
subvenções e investimentos, a Visa Foundation prioriza o crescimento de micro e pequenas empresas
inclusivas e com diversidade de gênero. A Fundação também apoia necessidades mais amplas da
comunidade e iniciativas de resposta a desastres em momentos de crise.

AGÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS PARA O
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL
A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) é a principal agência
de desenvolvimento internacional do mundo e um ator catalítico que impulsiona os resultados do
desenvolvimento. O trabalho da USAID promove a segurança nacional e a prosperidade econômica
dos EUA, demonstra a generosidade americana e promove um caminho para a autossuficiência e
a resiliência dos destinatários. A iniciativa Partnering to Accelerate Entrepreneurship (PACE) da
USAID catalisa o investimento do setor privado em empresas em estágio inicial, incluindo negócios
pertencentes a mulheres.
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Introdução
A Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) lançou o Fundo
Avançado para o Empoderamento das Mulheres (AWEF, na sigla em inglês)
em 2019 com o apoio da Visa Foundation e da Agência dos Estados Unidos
para o Desenvolvimento Internacional (USAID).
O objetivo geral dos projetos financiados pelo AWEF é abordar a lacuna de gênero para financiamento
para pequenas empresas em crescimento (SGBs)1 pertencentes a mulheres em economias em
desenvolvimento. A primeira rodada de grantmaking, a AWEF Asia, financiou oito organizações de
apoio a empreendedores (ESOs) no Camboja, Vietnã, Mianmar, Filipinas, Paquistão e Índia, bem como
programas que servem a região como um todo.
Segundo a Corporação Financeira Internacional (IFC), as SGBs lideradas por mulheres enfrentam
obstáculos no acesso ao financiamento, resultando em uma lacuna de financiamento de quase US$
320 bilhões nas economias em desenvolvimento. A própria pesquisa da ANDE sobre o desempenho
da aceleradora, por meio da Global Accelerator Learning Initiative (GALI), mostra que os programas
de aceleração não resolvem totalmente a lacuna de financiamento: após passar por aceleradoras,
empreendimentos liderados por mulheres levantam uma média estimada de US$ 100.000 a menos em
equity em comparação com empreendimentos liderados por homens.
Com esses fatores em mente, a AWEF Ásia desembolsou quase US$ 1,2 milhão em subsídios para
apoiar projetos inovadores destinados a resolver essa discrepância em financiamento. Este relatório
resume as lições aprendidas com essas doações. Consulte a Tabela 1 para uma visão geral dos projetos
e beneficiários da AWEF Asia.
Os beneficiários da AWEF Ásia observaram as SGBs lideradas por mulheres que apoiaram dobrarem
suas receitas médias após os projetos. O investimento médio aumentou 80 por cento; no entanto,
o número de negócios que receberam investimento não mudou.2 Não podemos afirmar de forma
conclusiva se os programas foram bem-sucedidos em impulsionar novos investimentos em negócios
que não receberam investimento anteriormente. A falta de investimento deve-se, em parte, à
pandemia da COVID-19 que suprimiu o clima geral de investimento, bem como à instabilidade política
em alguns locais do projeto. Estes fatores externos também contribuem para as grandes diferenças no
desempenho do investimento entre os diferentes beneficiários.

1	
SGBs lideradas por mulheres ou negócios liderados por mulheres são definidos pela ANDE para o Fundo Avançado para o
Empoderamento das Mulheres como negócios que têm uma mulher em posição de liderança com autoridade de tomada de
decisão estratégica e atendem a pelo menos um dos seguintes critérios com foco em negócios fundados e liderados por equipes
compostas integralmente por mulheres do contexto local: fundadas por uma equipe de pelo menos 50% de mulheres; têm uma
mulher atualmente atuando em função de liderança de topo (CEO, Diretor Executivo, COO, etc.); 51% ou mais de propriedade
de mulheres.
2
Os beneficiários da AWEF Ásia não investiram diretamente dinheiro de doação em SGBs lideradas por mulheres.
FEVEREIRO DE 2022
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Embora o número de investimentos não tenha aumentado, outros dados são encorajadores:
mulheres empreendedoras que participaram de programas financiados pela AWEF Ásia relataram
ter maior confiança, autoeficácia, alfabetização financeira e de investimentos e capacidade de
avaliar criticamente potenciais investimentos e opções financeiras. Um resultado inesperado desses
programas foi que as mulheres empreendedoras participantes começaram a avaliar os investimentos
e os tipos de dívida de forma mais crítica, o que fez com que algumas delas renunciassem estruturas
tradicionais de investimento em busca de opções de financiamento mais adequadas.
Além disso, entrevistas com gerentes de programas revelaram várias descobertas relacionadas aos
modelos e processos do programa:
✛ Programas com componentes de mentoria devem estruturar conscientemente esses programas
além de simplesmente conectar mentores com mulheres empreendedoras. As organizações
devem definir sessões estruturadas de coaching, exigir um número mínimo de horas de coaching
e emparelhar cuidadosamente mentores/mentorados em relação ao idioma e à experiência no
mesmo setor. Adicionar essa estrutura pode maximizar os benefícios da mentoria.
✛ Aceleradoras, incubadoras e outras ESOs podem assumir um papel mais ativo no desenvolvimento
de pipelines de investidores. Atuar como matchmaker ativo entre SGBs e investidores pode criar
oportunidades para investidores aprenderem efetivamente, mas também para ajudar a diminuir
os riscos de investimentos e reduzir o tempo que investidores precisam para encontrar e avaliar
potenciais investimentos. Combinar treinamento em sala de aula com trabalho prático com
pipelines de investimento também pode ser uma maneira de investidores aplicarem diretamente
os aprendizados de lentes de gênero a novas empresas de portfólio em potencial.
✛ Programas baseados em doações podem ser usados para diminuir o risco de investimentos que
buscam retorno, ao invés de fazer investimentos diretos. Por exemplo, um mecanismo de garantia
de perdas poderia ajudar a eliminar obstáculos tradicionais à concessão de empréstimos, como
os requisitos de garantias ou ativos.
✛ Criar programas de treinamento para mulheres fundadoras de SGB que abordem vieses internos e
externos e barreiras de gênero inerentes ao processo de captação de recursos. Se aceleradoras e
incubadoras não fornecerem apoio especificamente projetado para lidar com barreiras de gênero
para negócios liderados por mulheres, deixarão de atender mulheres empreendedoras de maneira
consistente. Ao destacar essas barreiras de gênero, mulheres empreendedoras podem antecipar
e reagir melhor às barreiras que encontram em suas jornadas de captação de recursos.
✛ Ao abordar a lacuna de investimento, o sucesso pode vir na forma do aumento da confiança
e da capacidade das mulheres empreendedoras em avaliar estrategicamente as opções
de investimento. Embora alguns beneficiários não pudessem ver resultados imediatos de
captação de recursos, as mulheres empreendedoras em suas coortes indicaram que se sentiam
mais confiantes em suas habilidades de tomada de decisão e na agência como um todo para
buscar investimento.
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✛ Empreendedores observaram que as redes de apoio proporcionadas por coortes compostas
apenas por mulheres empreendedoras e a ajuda individual de ESOs foram úteis e essenciais
para lidar com o estresse da pandemia, além de fazê-las se sentirem mais confiantes sobre a
captação de recursos e a operação de seus negócios. Para muitos beneficiários da AWEF Ásia,
seus programas precisavam fornecer não apenas treinamento de prontidão de investimento
para SGBs lideradas por mulheres, mas também serviços de apoio fundamentais para que elas
sobrevivessem à pandemia. Pode valer a pena investigar as maneiras pelas quais os programas
de aceleração podem apoiar SGBs lideradas por mulheres durante crises como a pandemia da
COVID-19 e o papel que elas podem desempenhar para garantir que esses negócios não fechem.
As primeiras seções deste relatório resumem a metodologia e os resultados quantitativos das
doações. A seção a seguir desvenda os impulsionadores desses resultados com base em entrevistas
com gerentes de programa. As seções finais do relatório revisam as mudanças na capacidade dos
beneficiários da AWEF Asia, planos para projetos de beneficiários em escala e recomendações para a
ANDE ao implementar futuros programas de doações do AWEF.
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* Nota sobre o impacto da
pandemia da COVID-19 e
instabilidade política em Mianmar
Embora as inscrições para a AWEF Ásia tenham sido recebidas no final de 2019, os vencedores da
doação da AWEF Ásia foram anunciados em 28 de maio de 2020. No início de junho de 2020, a maioria
dos países do Sul e Sudeste Asiático implementou restrições para conter a propagação da COVID-19,
incluindo quarentena, distanciamento físico e limitações nas operações comerciais e viagens. Tal
como o resto do mundo, as economias locais nas quais os beneficiários da AWEF Ásia operavam foram
gravemente impactadas, afetando negativamente negócios liderados por mulheres apoiados por
beneficiários em suas programações.
Em resposta à pandemia, todos os beneficiários da AWEF Asia tiveram que redirecionar seus
programas de alguma forma — seja em termos de fornecimento de programação, opções de
networking ou fornecimento de suporte adicional e assistência técnica para negócios liderados por
mulheres. Os programas de beneficiários também se expandiram para fornecer apoio em saúde
mental, alfabetização digital, oficinas de resiliência/bem-estar e coaching em gestão de crises, entre
outros aditamentos.
Em 2021, a instabilidade política em Mianmar impactou ainda mais negativamente o beneficiário
Bottom of the Pyramid (BOP) Inc/ One to Watch (OTW), cujo programa operava em Mianmar. Em
fevereiro de 2021, as forças armadas de Mianmar orquestraram um golpe de estado de seu governo
democraticamente eleito, resultando em interrupções generalizadas da Internet, fechamentos de
bancos, interrupções da cadeia de suprimentos, sanções estrangeiras, escassez de dinheiro e outros
eventos disruptivos.
Devido a estes dois acontecimentos externos, os resultados quantitativos deste relatório devem
ser interpretados com o contexto adequado em mente. Em Mianmar, por exemplo, não houve novos
investimentos em negócios liderados por mulheres, porque as operações bancárias permaneceram em
uma paralisação virtual durante toda a duração do programa. Em outros lugares da região, negócios
enfrentaram restrições de lockdown e incerteza de investimento ao longo do período de coleta de
dados. Para alguns beneficiários da AWEF Ásia, negócios que se inscreveram em seus programas
tiveram que desistir ou fechar devido a dificuldades relacionadas à pandemia.
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Métodos
As descobertas neste relatório são derivadas de dados quantitativos e
qualitativos. Quando relevante para seus projetos, os beneficiários da
AWEF Asia foram solicitados a coletar métricas comuns em seus projetos,
além de métricas de seus próprios planos de monitoramento, avaliação e
aprendizado (MEL).
Essas métricas comuns incluíram investimento em SGBs lideradas por mulheres selecionadas,
números de lucro/receita e número de empregos criados, todos desagregados pelo gênero dos
proprietários dos negócios.
Os resultados quantitativos comparativos estão incluídos nas Tabelas 3 e 4. Observe que nem todos
os projetos da AWEF Asia envolveram apoio direto a negócios liderados por mulheres. Dos oito
beneficiários, um deles não trabalhou diretamente com negócios liderados por mulheres — a Value
for Women se concentrou em pesquisar fatores de sucesso para negócios liderados por mulheres e
fornecer assistência técnica a organizações de capacitação e investidores.
As fontes de dados incluíram relatórios de beneficiários intermediários e finais, e entrevistas
individuais com gerentes dos programas de beneficiários. Os dados qualitativos, incluindo relatórios
finais e notas de entrevista, foram importados para um software de análise qualitativa, codificados
e analisados quanto a padrões e descobertas. Os dados quantitativos foram limpos e analisados
no Excel.
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Resumo dos projetos da
AWEF Asia
A Tabela 1 detalha os beneficiários da AWEF Ásia, seus projetos específicos e os resultados produzidos
como parte dessas doações.
Tabela 1: Projetos de doação da AWEF Ásia
Beneficiário

País/região

Tipo de projeto
do beneficiário

Principais atividades

Outras informações

Women’s Initiative
for Start-ups and
Entrepreneurship
(WISE)

Vietnã

Programa de
aceleração;
envolvimento do
investidor

Ministrou cursos de investidores anjo
com lentes de gênero; capacitação
para SGBs lideradas por mulheres em
torno do processo de captação de
investimentos; matchmaking entre
investidores e negócios liderados
por mulheres; e eventos regionais
de networking e construção de
comunidades.

Catalisando o
Investimento com Lentes
de Gênero em Negócios
Liderados por Mulheres

Bottom of the
Pyramid (BOP) Inc
e One to Watch
(OTW)

Mianmar

Programa de
aceleração

Pilotou o programa de aceleração
Women Entrepreneurs Ignite (WE
Ignite). As principais subatividades
incluíram webinars de divulgação
para aumentar a conscientização
e recrutar para a aceleração;
avaliações inteligentes de gênero
de negócios liderados por mulheres
na coorte da aceleradora; coaching
baseado em necessidades,
treinamento, mentoria e conexões
para empreendedores; e treinamento
sobre desafios de gênero.

WE Ignite Booster
Myanmar

Value for Women
(VfW)

Sudeste Asiático

Assistência
técnica aos
investidores/
intermediários;
pesquisa

Forneceu assistência técnica gratuita
de gênero para investidores de
impacto, aceleradoras e incubadoras;
e pesquisou e publicou um relatório
identificando os principais fatores
de sucesso para negócios sociais
liderados por mulheres.

Pathways for
Success: Women’s
Entrepreneurship in
Southeast Asia;
Gender Smart Nexus
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Beneficiário

País/região

Tipo de projeto
do beneficiário

Principais atividades

Outras informações

Villgro

Filipinas

Programa de
aceleração

Lançou o programa WE Rise
Accelerator, incluindo componentes
como laboratórios de aprendizagem
de estratégia de negócios;
avaliações de diagnóstico de
negócios participantes; mentoria
personalizada, conexões com
investidores e showcases; aulas
virtuais de gestão financeira; e
assistência técnica em prontidão
de investimento, branding e
comunicação.

We Rise Accelerator

Village Capital

Índia

Programa de
aceleração;
envolvimento do
investidor

Executou um programa de
aceleração com duas coortes de
SGBs; e conduziu experimentos de
campo para testar duas estratégias
destinadas a diminuir o viés de
gênero no processo de avaliação do
negócio por meio da mudança de
informações e do próprio processo
de avaliação do negócio.

SHE Investments

Camboja

Programa de
aceleração;
envolvimento do
investidor

Acelerou SGBs lideradas por
mulheres com impacto social
demonstrável em seu modelo de
negócios; e engajaram investidores
para facilitar investimentos em
negócios participantes.

MIT D-Lab

Índia

Programa de
aceleração;
envolvimento do
investidor

Pilotou o Scale-Ups Accelerator em
parceria com o Programa Upaya
Social Ventures Accelerator na
Índia; ministrou laboratórios de
aprendizagem e workshops de
prontidão de investimento; chamadas
individuais com investidores; uma
simulação destinada a descrever
vieses e barreiras comuns de
gênero; e sprints de co-design de
investidores destinados a detalhar
como incorporar práticas inteligentes
de gênero ao longo do ciclo de
investimento.

Miller Center
for Social
Entrepreneurship/
CaterpillHERs

Paquistão

Programa de
aceleração

Lançou uma aceleradora para SGBs
lideradas por mulheres no Paquistão
e forneceu currículo de negócios,
treinamento de gênero/diversidade e
mentoria local e internacional.
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Resultados quantitativos
comparativos
Como mostrado nas tabelas abaixo, os beneficiários da AWEF Asia tiveram mais sucesso no apoio
ao aumento da receita entre os 70 negócios participantes em comparação com a geração de novos
investimentos nesses negócios.3 Isso segue o mesmo padrão observado na região, conforme
estabelecido no relatório GALI Acceleration in Asia-Pacific, que descobriu que os empreendimentos
na região da Ásia-Pacífico tiveram maior crescimento na receita média após a aceleração em
comparação com a média global, mas menor crescimento em investimento.
Tabela 2: Negócios liderados por mulheres apoiados por beneficiários
Beneficiário

Número de negócios apoiados

Villgro

17

Miller Center/CaterpillHERs

11

MIT

9

WISE

9

SHE Investments

8

Village Capital

8

BOP INC/OTW

8

VFW

N/A

Nota: a Value for Women não trabalhou diretamente com SGBs lideradas por mulheres.

Tabela 3: Resultados financeiros comparativos (agregado, US$)
Linha de base

Final

Alteração

Alteração Percentual

Receita anual agregada

US$ 3.886.672

US$ 7.570.637

US$ 3.683.965

95%

Investimento agregado

US$ 3.933.508

US$ 7.058.921

US$ 3.125.413

79%

Nota: Os números de receita foram coletados anualmente antes e depois do envolvimento no programa. Investimento agregado
refere-se ao investimento obtido até o momento por um negócio por uma organização antes de seu envolvimento em programas
financiados pelo AWEF. O investimento agregado final refere-se a novos investimentos feitos nas organizações após seu
envolvimento em programas financiados pelo AWEF.
3

70 negócios liderados por mulheres foram atendidos por beneficiários da AWEF Ásia (agregado).
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Tabela 4: Resultados financeiros comparativos (média, US$)
Linha de base

Final

Alteração (US$)

Alteração Percentual

Receita média

US$ 53.288

US$ 103.699

US$ 50.411

95%

Investimento
médio

US$ 53.836

US$ 96.712

US$ 42.877

80%

Nota: Os números de receita foram coletados anualmente antes e depois do envolvimento no programa. Investimento agregado
refere-se ao investimento obtido até o momento por um negócio por uma organização antes de seu envolvimento em programas
financiados pelo AWEF. O investimento agregado final refere-se a novos investimentos feitos nas organizações após seu
envolvimento em programas financiados pelo AWEF.

Em termos médios e absolutos, o investimento e a receita para SGBs lideradas por mulheres envolvidas
nos programas de doações da AWEF Ásia aumentaram. A receita quase dobrou e o investimento
médio total aumentou 80%. No entanto, a proporção de negócios com investimento após a doação
permaneceu a mesma, apesar do aumento do valor do investimento em dólares. Aproximadamente
22 dos 70 (31%) negócios liderados por mulheres levantaram novos investimentos pós-programa,
comparados com 23 organizações que já haviam recebido investimento antes de ingressar. No
entanto, não conseguimos determinar se esses novos investimentos foram obtidos por negócios
que já haviam recebido investimento antes de ingressar nos programas.4 Além disso, a proporção de
novos investimentos não foi distribuída uniformemente entre os beneficiários do AWEF, conforme
apresentado no Gráfico 1. Isso reflete parcialmente as diferenças de contexto; os beneficiários da BOP
Inc/OTW não receberam novos investimentos devido à instabilidade política em Mianmar.
Gráfico 1: Investimentos finais em SGBs lideradas por mulheres
WISE
Village Capital
Miller Center/CaterpillHERs
Villgro
MIT

Percentagem de empresas
com investimento final

22%
25%
27%

53%
67%

Nota: Os dados da linha de base para certos beneficiários não estavam disponíveis. A BOP Inc/OTW não comunicou
novos investimentos para seus negócios devido ao golpe militar em Mianmar. A Value for Women não trabalhou
diretamente com SGBs lideradas por mulheres.

4	
A ANDE é incapaz de determinar isso devido à falta de dados; planejamos fazer alterações em nossa estrutura de monitoramento,
avaliação e aprendizado no futuro.
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Enquanto maiores proporções de coortes do MIT D-Lab e Villgro garantiram investimentos, a Village
Capital teve o maior investimento médio por empreendimento (US$ 81.000). O Gráfico 2 ilustra o
investimento médio por empreendimento em beneficiários da AWEF Ásia.

Gráfico 2: Investimentos médios em SGBs lideradas por mulheres
MIT
WISE
Villgro
Village Capital

Investimento Médio
($USD, endline)

$10,833
$35,000
$45,000

$81,000

Nota: A SHE Investments e a Miller Center/CaterpillHERs tiveram valores de investimento final médios muito
pequenos. A BOP Inc/OTW não comunicou novos investimentos para seus negócios devido ao golpe militar em
Mianmar. A Value for Women não trabalhou diretamente com SGBs lideradas por mulheres.

A maioria dos novos investimentos foram investimentos em dívida (n = 13), seguidos por equity (n
= 6). De acordo com a GALI, empreendimentos liderados por homens são significativamente mais
propensos a garantir novos investimentos em equity e dívidas após um programa de aceleração,
em comparação com empreendimentos liderados por mulheres. Empreendimentos liderados por
mulheres também foram mais propensos do que empreendimentos liderados por homens ou de
gênero misto a obter novo capital de doação. No entanto, empreendimentos da AWEF Asia angariaram
mais investimentos em equity e dívida do que doações.
Ao todo, os programas da AWEF Asia tiveram sucesso misto em impulsionar novos investimentos,
com alguns programas representando quase todos os investimentos agregados, conforme mostrado
nos Gráficos 1 e 2. Parte disso pode ser devido ao prazo de medição — alguns beneficiários da AWEF
Asia concluíram recentemente seus projetos e, portanto, podem possivelmente precisar de mais
tempo para mostrar os resultados de investimento para seus negócios. Fatores externos confusos
também dificultam dizer definitivamente que um programa foi mais bem-sucedido do que outro em
impulsionar investimento para negócios liderados por mulheres. Como mencionado anteriormente,
a pandemia da COVID-19 e o golpe de Mianmar contribuíram para o fechamento de negócios e para a
redução da atividade econômica, impactando assim o clima de investimento em certas áreas mais do
que em outras.
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Resultados qualitativos
e descobertas
As intervenções apoiadas pela AWEF Ásia concentraram-se tanto na oferta, quanto na procura de
capital, apoiando investidores e negócios. Esta seção é, portanto, separada em descobertas dos
projetos sobre (1) influenciar investidores a financiar negócios liderados por mulheres e (2) projetos
para preparar negócios liderados por mulheres para investimento.

INFLUENCIAR INVESTIDORES
Os projetos de beneficiários da AWEF Asia envolveram investidores através de abordagens,
incluindo treinamento de investidores em práticas de investimento com lentes de gênero (GLI),
matchmaking entre investidores e negócios acelerados, e trazendo investidores para dar feedback a
empreendedores em pitches. Os gerentes de programa destacaram várias lições sobre a melhor forma
de envolver investidores para aumentar o financiamento a SGBs lideradas por mulheres.

“

Uma das principais lições... é a necessidade de treinar e educar provedores
de capital sobre as necessidades de mulheres empreendedoras, bem como
reconhecer vieses inconscientes que existem nos processos e sistemas de
investidores, e investidores individuais. A maioria das iniciativas, se não
todas, se concentram, hoje, em mudar a mentalidade, o comportamento e o
conhecimento das mulheres empreendedoras”

Villgro

Capacitação e treinamento

“

... apesar do impulso crescente em torno do GLI, os [investidores] têm opções
limitadas quando se trata de encontrar o suporte certo... A maioria dos
investidores é deixada para escolher entre uma jornada DIY navegando em uma
extensa biblioteca de ferramentas e frameworks existentes ou contratando
serviços de consultoria especializados que são abrangentes, mas muitas vezes
proibitivos em termos de custos.”

MIT D-Lab
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Para alguns investidores, é necessária uma assistência técnica altamente personalizada. A Value
for Women (VFW) forneceu assistência técnica (AT) personalizada a ESOs e investidores. Oferecer
assistência técnica altamente personalizada e individual permitiu que a VFW customizasse essa
assistência com base nos níveis de conforto dos investidores e na experiência em trabalhar com
investimento com lentes de gênero. A VFW descobriu que organizações mais novas poderiam
implementar estratégias de investimento com lentes de gênero mais facilmente do que investidores
mais antigos, porque não tinham sistemas e processos pré-estabelecidos que precisassem ser
alterados. Por exemplo, um dos destinatários da AT da VFW foi a InBest, uma organização menor e
mais jovem. Usando a AT da VFW, a InBest foi capaz de estabelecer uma estratégia de investimento
com lentes de gênero com questões de due diligence de gênero; incorporar modelos de negócios
com lentes de gênero em todas as entidades do portfólio; e adotar compromissos, declarações
e estratégias de gênero formalizados. Para organizações com estratégias mais estabelecidas,
protocolos de investimento ou teorias de mudança, é preciso um pouco mais de tempo para alterar as
estruturas existentes para cumprir as melhores práticas de lentes de gênero.
Como desvantagem, a TA personalizada é cara e demorada para ser entregue. Em resposta, a
VFW está usando sua plataforma Gender Smart Nexus para oferecer suporte mais generalizado a
investidores, intermediários e negócios — com a opção de fornecer suporte mais personalizado às
partes interessadas após utilizarem a plataforma. Organizações que fornecem assistência técnica
ao investidor devem considerar como usar modelos que aumentem a eficiência com porções
padronizadas de treinamento para permitir porções personalizadas inerentemente caras e demoradas.
Bons programas de treinamento combinam sessões de capacitação com aplicações práticas. O MIT
D-Lab engajou os investidores usando a chamada “metodologia de co-design” para projetar e prototipar
possíveis soluções que atendam necessidades específicas. Com base no feedback dessas sessões, os
investidores gostaram da implementação prática de soluções para encurtar sua curva de aprendizado.
O sprint de design buscou especificamente abordar seleção e recrutamento, o viés nos processos
de triagem e due diligence, e o rastreamento e uso de dados de impacto de gênero em portfólios.
Para conseguir isso, o MIT D-Lab reuniu e facilitou equipes de design que incluíam especialistas em
gênero e “empreendedores voltados para gênero” com investidores para sessões de enquadramento
de problemas e ideação de soluções. Outros programas que buscam envolver os investidores devem
considerar estratégias e programas de co-design que ofereçam ativamente aos investidores a
oportunidade de mudar suas políticas de maneira facilitada.

Matchmaking e pipeline
Criar comunidades de prática para que investidores apliquem práticas de gênero. Ao trabalhar com
investidores, gerentes de programa destacaram a importância de combinar treinamento com um
processo para aplicar rapidamente essas lições a um pipeline de investimento através de comunidades
de prática. A WISE treinou investidores-anjo em investimento com lentes de gênero, e os participantes
treinados mais tarde formaram um grupo informal para praticar o investimento com lentes de
gênero. Este foi um resultado não intencional — a WISE não facilitou essa comunidade de prática; foi
organizada pelos próprios investidores. No futuro, a WISE lançará um clube e fundo de investimento
com lentes de gênero, onde investidores-anjo possam replicar o que aprenderam no treinamento em
um pipeline de SGBs lideradas por mulheres e prontas para investimento.
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Apresentar SGBs lideradas por mulheres e prontas para investimento diretamente aos
investidores. A SHE Investments percebeu que muitos investidores com quem trabalhavam estavam
interessados em apoiar negócios liderados por mulheres, mas sua maior restrição era desenvolver
um pipeline robusto de negócios prontos para investimento. A WISE recebeu feedback semelhante
de investidores-anjo e percebeu que poderia introduzir negócios relevantes que já haviam sido
avaliadas por seu programa de aceleração. Atuar como matchmaker também pode ajudar a diminuir
os riscos de investimentos: quando a WISE apresentou investidores às suas coortes de programas
de aceleração, os investidores tiveram mais confiança para avançar porque entenderam que a WISE
já havia feito certos aspectos da due diligence nos negócios. A SHE Investments continua engajada
com investidores que participaram do programa, especificamente para garantir um pipeline de
oportunidades de investimento em potencial. Incubadoras e aceleradoras devem considerar seu
papel na promoção da confiança dos investidores nos negócios liderados por mulheres às quais essas
incubadoras e aceleradoras atendem, como fornecendo serviços de due diligence ou apenas reduzindo
o tempo que um investidor gasta para procurar empresas prontas para o investimento.
Incentivar os investidores a reconsiderar sua abordagem de avaliação de investimento por meio de
treinamento estruturado. De acordo com a Village Capital, “os investidores tendem a avaliar startups
lideradas por homens com uma lente de recompensa e startups lideradas por mulheres com uma
lente de risco”. Em seu programa, os investidores avaliaram potenciais empresas com sua estrutura
de Níveis de Avaliação de Prontidão de Investimento de Risco (VIRAL). A estrutura VIRAL incentiva
questões de risco e recompensa; a análise preliminar indica um efeito mais equitativo sobre como as
mulheres empreendedoras são avaliadas. Como tratamentos experimentais adicionais, os investidores
foram solicitados a adicionar novos critérios de avaliação aos seus quadros: avaliar até que ponto uma
startup demonstrou competência na execução de seus planos estratégicos e ao pedir informações
adicionais sobre o potencial de crescimento e a capacidade de mitigação de riscos de uma empresa.
Os investidores também foram solicitados a ponderar seus critérios de avaliação antes de avaliar as
startups. Esses tratamentos destinavam-se a provar que os investidores são mais propensos a investir
em negócios liderados por mulheres se aplicarem critérios de investimento predefinidos, buscarem
informações consistentes e avaliarem a competência demonstrada em investimentos potenciais.
A análise preliminar da Village Capital indica que essas pequenas mudanças têm um efeito positivo
na redução do viés de gênero no processo geral de avaliação. As startups lideradas por mulheres que
foram avaliadas pelo grupo de tratamento viram um aumento médio em sua pontuação, indicando um
efeito de intervenção positivo.
Colaborar com instituições financeiras para eliminar o risco de SGBs lideradas por mulheres.
Como Villgro descobriu, apesar de ser capaz de coordenar diretamente com instituições financeiras
formais para facilitar a apresentação a empresas de coorte, critérios de empréstimo, como requisitos
de garantia, ainda colocavam os empréstimos fora do alcance das mulheres empreendedoras.
Uma garantia de perdas seria capaz de eliminar os requisitos de ativos e talvez abrir mais caminhos
para o financiamento formal. Inicialmente, a Villgro pretendia criar um mecanismo de garantia de
perdas, mas enfrentou desafios de financiamento relacionados à pandemia da COVID-19; embora os
bancos estivessem dispostos a considerar os negócios de suas coortes, não estavam dispostos a
abandonar os requisitos de garantia sem o mecanismo de garantia de perdas. Embora isso tenha sido
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decepcionante, esta lição destaca que as instalações de garantia de perdas podem ser uma maneira
para ONGs e outros programas de apoio a empreendedores colaborarem com financiadores do
setor privado.

SGBS LIDERADAS POR MULHERES
Quase todos os bolsistas da AWEF Ásia trabalharam diretamente com SGBs lideradas por mulheres,
normalmente por meio de um programa de aceleração. Esses programas de aceleração incluíram
suporte como treinamento de alfabetização financeira, treinamento em registro de negócios,
matchmaking com investidores, práticas de pitch e oportunidades de aprendizado entre pares. Em
última análise, esses programas visavam preparar esses negócios para investimento e conectá-los a
investidores adequados.

Treinamento personalizado e suporte individual
Treinamento personalizado baseado em necessidades e coaching individual são essenciais,
especialmente em uma crise. Além das sessões de aprendizagem em grupo, os bolsistas da AWEF
Asia forneceram sessões individuais de coaching e capacitação para seus empreendedores da
coorte. Essas sessões incluíram profissionalizar as sessões de contabilidade de back office, vincular
as empresas com consultores contábeis e fiscais, check-ins semanais e preparação do pitch deck.
O gerente do programa Villgro observou que o treinamento personalizado ajudou especialmente
os empreendedores da coorte a responder à pandemia da COVID-19: “As necessidades dos
empreendedores mudaram através das diferentes condições de mercado no ano da pandemia e,
portanto, houve uma necessidade urgente de consultar a coorte sobre a qualificação necessária.”
A realização de uma avaliação das necessidades no início do programa e a manutenção de ciclos de
feedback com empreendedores da coorte permitiram que os beneficiários da AWEF Asia mudassem e
adaptassem seus programas conforme necessário.
Por outro lado, o apoio altamente personalizado é caro em termos de tempo, dinheiro e recursos
humanos. Também pode ser difícil prestar apoio personalizado a um grande número de negócios
liderados por mulheres e é mais adequado a coortes menores.

“

Após três meses de implementação deste programa, validamos nossa suposição
de que o apoio personalizado às mulheres empreendedoras é fundamental para
ajudar seus negócios a crescer e permitir o acesso ao capital.”

Villgro
Os bolsistas da AWEF Ásia descobriram especificamente que as SGBs lideradas por mulheres se
beneficiam de assistência técnica financeira, como suporte contábil e de conformidade; uso de
relatórios e sistemas financeiros para tomada de decisões de negócios; desenvolvimento de conjuntos
completos de demonstrações financeiras; desenvolvimento de sistemas contábeis; compreensão

FEVEREIRO DE 2022

18

ACELERANDO RESULTADOS DE GÊNERO:
EVIDÊNCIAS DO FUNDO AVANÇADO PARA O EMPODERAMENTO DAS MULHERES

de projeções financeiras; e compreensão de listas de verificação de due diligence, folhas de termos
e práticas de negociação, entre outros. Os gerentes de programa da SHE Investments e da Villgro
observaram que o aumento das habilidades em alfabetização financeira e habilidades técnicas ajudou
a reduzir as barreiras ao investimento, particularmente no contexto da COVID-19.
Com esse apoio personalizado, a Villgro foi capaz de aumentar a confiança de sua coorte em suas
capacidades financeiras e capacidade de acessar financiamento. As avaliações finais da confiança no
acesso ao financiamento foram uma média de 4,35 (de 5), uma melhoria de 100 por cento em relação à
linha de base. A confiança dos empreendedores em suas capacidades financeiras foi em média de 4,05
(de 5), uma melhoria de 64%.

“

No geral, nas fases iniciais, essas mulheres não têm recursos para contratar
especialistas técnicos e contábeis de alta qualidade...o lado da papelada é uma
enorme barreira para a prontidão do investimento. Ao final do programa, 8088% da coorte tem suas finanças e registros básicos em vigor. Isso desempenha
um papel enorme em sua capacidade de acessar capital.”

Villgro
Os investidores também podem ajudar a oferecer feedback personalizado. O MIT D-Lab criou a
plataforma de Conversação com Investidores, que conectou empreendedores a investidores para uma
sessão de feedback crítico de 1,5 hora.
Os participantes do programa SHE Investments pediram mais exposição aos investidores por meio de
palestrantes convidados, mensagens de vídeo ou sessões de perguntas e respostas para aumentar sua
confiança ao interagir com potenciais investidores.
A mentoria funciona melhor como uma parceria formal entre indivíduos do mesmo setor. Miller
Center/CaterpillHERs, SHE Investments, Village Capital e Villgro facilitaram a orientação para suas
coortes SGB. Villgro observou que as relações de mentor mais impactantes eram entre mentores e
empreendedores do mesmo setor, mesmo que fossem de países diferentes. As diferenças entre país e
cultura foram menos importantes do que experiências semelhantes nos negócios.

“

Vimos o melhor sucesso quando empreendedores experientes, especialmente
aqueles nos mesmos setores (mas em uma geografia diferente), eram
mentores. Também é importante criar oportunidades para os empreendedores
orientarem e/ou compartilharem aprendizados com os investidores...”

Villgro
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Um programa de orientação também deve ser formalizado e estruturado. A SHE Investments viu os
mentores saírem de seu programa porque o relacionamento não estava estruturado (por exemplo,
rastreamento de horas de mentor, exigência de um nível mínimo de reuniões etc.). A SHE Investments
observou que as duas empresas que receberam mais mentoria e horas de coaching individuais foram
as mais próximas da prontidão para investimento. Os programas com componentes de mentoria
devem definir sessões de coaching estruturadas, exigir um número mínimo de horas de coaching e
emparelhar mentores/mentorados que estão no mesmo setor.

Currículo inteligente em termos de gênero
O apoio especificamente concebido para abordar as barreiras de gênero para negócios liderados
por mulheres é o mais eficaz. Os programas tradicionais de aceleração e investimento não abordam as
barreiras específicas das mulheres empreendedoras. Para bolsistas como MIT D-Lab e BOP Inc/OTW,
ter uma lente de gênero permitiu que eles abordassem as barreiras para as mulheres empreendedoras
e construíssem uma agência entre seus participantes. O MIT D-Lab treinou especificamente mulheres
fundadoras de SGB em vieses internos e externos e barreiras de gênero inerentes ao processo
de captação de recursos por meio de um jogo de simulação imersiva e laboratórios virtuais de
aprendizagem. Os participantes do MIT D-Lab desenvolveram habilidades técnicas, mas também foram
expostos a questões como viés dos investidores, assimetrias de informação e pobreza no tempo.5 Os
participantes receberam então ferramentas e técnicas para navegar por essas barreiras baseadas em
gênero através do processo de simulação. Ao expor os usuários às questões e possíveis soluções, a
simulação visa aumentar a compreensão, confiança e resiliência aos desafios de gênero.

“

O D-Lab se afastou do design neutro de gênero para abranger conteúdos
centrado nas mulheres. Essa lente levou o D-Lab a incluir uma série de temas e
desenvolver uma linguagem conjunta para discuti-los; temas como pobreza de
tempo, preconceito explícito e inconsciente, acesso a redes e muito mais.”

MIT D-LAB
O MIT D-Lab viu o maior aumento de novos investimentos em seus negócios de coorte ao adotar
essa lente centrada nas mulheres. Os empreendedores da coorte relataram sentir que estavam mais
conscientes dos vieses de gênero que impactam a captação de recursos e tinham mais soluções para
lidar com essas barreiras. Seu nível geral de confiança foi em média 4,8 de 5 em sua avaliação final. Os
empreendedores DO MIT D-Lab também melhoraram seus conhecimentos em modelagem financeira
em 42%, níveis de confiança em pitching em 57% e nível de conhecimento em gestão de impacto social
em 98%.

5	A pobreza de tempo refere-se à falta de tempo de lazer ao contabilizar todos os tipos de trabalho, incluindo trabalho doméstico e
trabalho remunerado. As mulheres (particularmente as mulheres de baixa renda) são particularmente impactadas pela pobreza de
tempo porque o trabalho doméstico, reprodutivo e de cuidados tem sido tradicionalmente sexista.
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A BOP Inc/OTW também ofereceu sessões de treinamento sobre como navegar pelo viés de
gênero. O BOP Inc/OTW projetou seu currículo inteligente de gênero com base em uma avaliação
de necessidades de gênero realizada em sua coorte antes do lançamento do programa - essa
avaliação de necessidades permitiu que eles articulassem seu currículo em torno das necessidades
de gênero. “Percebemos na avaliação de gênero... as mulheres tendiam a empurrar a tomada de
decisão financeira para os homens... assim, [nós] nos concentramos na alfabetização financeira e
na compreensão/análise das demonstrações financeiras.” Esta avaliação de gênero entrevistou os
participantes sobre vieses que eles experienciaram, poder de decisão, estruturas de apoio atuais,
níveis de autoeficácia (como confiança na negociação, gerenciamento de tempo etc.) e ambiente
pessoal (como compartilhar responsabilidades domésticas).

Resultados imprevistos na alfabetização financeira e de investimentos
Os resultados não intencionais incluíram maior confiança e tomada de decisão de investimento
mais sofisticada. Em vários bolsistas da AWEF Ásia, surgiram tendências interessantes em torno da
agência de mulheres empresárias, confiança, alfabetização financeira e capacidade de tomar decisões
estratégicas de investimento. Embora alguns beneficiários não pudessem ver resultados imediatos
de captação de recursos, as mulheres empreendedoras em suas coortes indicaram que se sentiam
mais confiantes em suas habilidades de tomada de decisão e na agência como um todo para buscar
investimento.
Embora as bolsistas tenham visto melhorias em diferentes magnitudes, todas as mulheres
empreendedoras nas coortes da AWEF Ásia melhoraram sua confiança e capacidade em torno da
tomada de decisões de investimento. A SHE Investments viu uma melhoria de 7% nas autoavaliações
dos empreendedores de sua confiança em seu conhecimento/capacidade de acessar capital. A
coorte da BOP Inc/OTW melhorou suas pontuações de prontidão de investimento em 125 por cento em
relação à linha de base.6 A coorte de Miller Center/CaterpillHERs relatou melhorias em suas habilidades
empreendedoras, sistemas e redes de apoio, habilidades de captação de recursos e o trabalho geral
de seus empreendimentos sociais após a aceleração. 94% da coorte da Village Capital relatou ter
aumentado sua capacidade de acessar capital.
O MIT D-Lab observou que as mulheres participantes em seu programa de aceleração começaram a
decidir que certos tipos de investimento não são apropriados para seus negócios e optaram por buscar
outros métodos de financiamento. As mulheres empresárias estavam avaliando os investimentos
e redirecionando seu processo de pensamento para buscar o melhor investimento em vez da dívida
tradicional. A coorte da Villgro demonstrou mais confiança em sua avaliação das necessidades
de investimento de seus negócios, optando por buscar capital de giro, linhas de crédito ou outros
instrumentos de crédito para validar seus negócios em vez de investimentos em ações ou dívidas.

6

Com base na avaliação de prontidão de investimento realizada pela BOP Inc/OTW, não autorrelatada.
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“

Um melhor conhecimento do processo de investimento levou as
empreendedoras a fazer escolhas mais informadas sobre o tipo de investimento
que é adequado para elas. Em alguns casos, elas decidiram não expandir ou
buscar investimento de forma alguma.”

SHE INVESTIMENTOS
Criar redes de apoio às mulheres empresárias. Em resposta às pressões da pandemia da COVID-19 e
de outros eventos, muitos beneficiários da AWEF Ásia adicionaram componentes de saúde mental e
autocuidado aos seus programas de aceleração. Empreendedores observaram que as redes de apoio
proporcionadas por coortes compostas apenas por mulheres empreendedoras e a ajuda individual de
ESOs foram úteis e essenciais para lidar com o estresse da pandemia, além de fazê-las se sentirem
mais confiantes sobre a captação de recursos e a operação de seus negócios. Para situações graves,
como em Mianmar para o BOP Inc/OTW, o beneficiário ofereceu treinamento de gerenciamento de
crises e autodefesa.
O MIT D-Lab e outros beneficiários projetaram oportunidades e espaços para os membros da coorte
se envolverem em intercâmbio e suporte entre pares, como eventos de networking. Oportunidades
de revisão entre pares - de pitches ou planos de negócios - também ajudam a construir um senso de
comunidade que pode se autossustentar após o programa de aceleração.

“

A pandemia criou ou exacerbou desafios na manutenção do equilíbrio entre
trabalho e vida pessoal para mulheres empreendedoras. Embora os mesmos
desafios (ligados à pandemia) possam não ser verdadeiros no futuro, uma das
principais aprendizagens da pandemia tem sido a necessidade de priorizar a
saúde mental e o bem-estar, e de criar espaços de apoio entre pares, bem
como apoio institucional a partir de uma perspectiva programática para essas
necessidades.”

Villgro
Para muitos beneficiários da AWEF Ásia, seus programas precisavam fornecer não apenas treinamento
de prontidão de investimento para SGBs lideradas por mulheres, mas também serviços de apoio
fundamentais para que elas sobrevivessem à pandemia. Embora alguns programas tenham atrito
relacionado à pandemia, muitas mulheres fundadoras enfatizaram que apreciaram o sistema de apoio
que suas coortes forneceram enquanto lidavam com os desafios da pandemia. Pode valer a pena
investigar as maneiras pelas quais os programas de aceleração podem apoiar SGBs lideradas por
mulheres durante crises como a pandemia da COVID-19 e o papel que elas podem desempenhar para
garantir que esses negócios não fechem.
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Dimensionar e sustentar
projetos da AWEF Ásia
AUMENTAR A CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO
A ande acompanhou os resultados não apenas no nível de negócios, mas também para a capacidade
do programa de beneficiários, especificamente em torno da questão de gênero. Enquanto alguns
dos bolsistas da AWEF Ásia, como a VFW, já eram considerados especialistas em trabalhar na área
de gênero, todos os bolsistas foram capazes de desenvolver sua capacidade interna de apoiar SGBs
lideradas por mulheres. Alguns destaques:
✛ As CaterpillHERs (que fizeram parceria com a Miller Center) usaram o período de concessão da
AWEF Asia para estabelecer a base para seus programas de aceleração, especificamente para
como realizar esforços de divulgação para recrutar negócios liderados por mulheres certas.
✛ Organizações como a WISE e a Villgro treinaram especificamente seus funcionários como
parte de sua doação à AWEF Ásia - a Villgro recebeu treinamento de gênero e a WISE foi capaz
de desenvolver capacidades em torno das melhores práticas de investimentos anjo. Outros
beneficiários obtiveram uma compreensão das fraquezas existentes em sua capacidade, como a
falta de experiência em finanças, que eles abordarão no futuro.
✛ Quase todos os beneficiários da AWEF Ásia mencionaram que aumentaram sua capacidade de
responder a crises - não necessariamente por causa da concessão da AWEF Ásia em si, mas de
vários eventos como COVID-19 e o golpe de Mianmar.

DIMENSIONAMENTO DE PROJETOS DE BOLSISTAS
O objetivo da AWEF Ásia era financiar projetos-piloto inovadores para descobrir as principais alavancas
para lidar com a lacuna de financiamento de gênero. Em termos de escalabilidade, todos os bolsistas
da AWEF Ásia planejavam escalar, disseminar ou iterar seus projetos de alguma forma.
✛ Miller Center/CaterpillHERs já lançaram uma terceira coorte de SGBs lideradas por mulheres no
Paquistão e planejam introduzir mais verticais no programa para acomodar SGBs em diferentes
estágios de crescimento. A Miller Center expandiu suas práticas de coleta de informações para
se concentrar mais no impacto de gênero, incluindo a avaliação das cadeias de suprimentos dos
negócios sociais apoiados.
✛ A Villgro continuará a expandir e oferecer o programa acelerador WE Rise e planeja lançar uma
plataforma de financiamento para conectar SGBs lideradas por mulheres a bancos, investidores
e outros provedores de financiamento. WE Rise foi o primeiro acelerador focado em gênero para
Villgro e alimenta a estratégia inteligente de gênero de três anos da organização.
FEVEREIRO DE 2022
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✛ A Value for Women está divulgando seu relatório Pathways e utilizando sua plataforma Gender
Smart Nexus. A VFW observou que a assistência técnica individual de alto contato era benéfica
para os investidores, mas queria usar a Plataforma Gender Smart Nexus como um mecanismo
de contato leve, o que poderia levar os investidores interessados à VFW para obter assistência
técnica mais aprofundada. A plataforma Nexus também está sendo integrada ao modelo de
negócios da VFW.
✛ A Village Capital lançará um kit de ferramentas em 2022 que abrangerá seus aprendizados em
torno da redução do viés de gênero no processo de avaliação de investimentos.
✛ O MIT D-Lab está passando por uma revisão estratégica de suas práticas de gênero. Além disso,
sua equipe continua a divulgar sua ScaleUp X Simulation.
✛ A SHE Investments planeja iniciar um novo programa especificamente em torno da prontidão
financeira como um programa de ponte entre seu programa de aceleração de microempresas e
um programa de prontidão de investimentos.
✛ A estrutura de avaliação de gênero do BOP Inc/OTW está sendo usada atualmente pela ONU
Mulheres em Mianmar. A BOP Inc. aplicará aprendizados em torno de reuniões virtuais e
recrutamento a outros programas; no entanto, para a OTW, a maioria de seus programas em
Mianmar será pausada devido à agitação civil persistente.
✛ Atualmente, a WISE está buscando lançar um clube e fundo de investimento com lentes de
gênero, com base na comunidade informal de práticas GLI que se formou após seu treinamento
inicial de investimento-anjo.
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Papel da ANDE
e lições aprendidas
A AWEF Asia foi o primeiro tipo de fundo catalisador oferecido pela ANDE
com o objetivo de fechar a lacuna de investimento para SGBs lideradas por
mulheres. Com base em entrevistas com os beneficiários, acreditamos
que a experiência única da ANDE como convocadora de rede ajudou os
projetos dos beneficiários e nos tornou bem-posicionados para apoiá-los.
Os beneficiários destacaram que a ANDE foi capaz de fornecer flexibilidade ao projeto, o que
permitiu que os beneficiários alterassem seus relatórios, cronogramas, componentes do programa,
monitoramento, avaliação e aprendizagem (MEL) para responder a diferentes crises, como o golpe
de Mianmar.
A ANDE também forneceu conhecimento especializado e acesso a recursos para os beneficiários.
A perícia da MEL foi fornecida sob demanda. Além disso, a ANDE conectou diversos bolsistas com
outras organizações, possibilitando o compartilhamento de conhecimentos. Por exemplo, a WISE foi
capaz de participar de eventos organizados pelo capítulo da ANDE no Leste e Sudeste Asiático (ESEA)
para networking e oportunidades de aprendizagem cruzada, resultando em sua conexão com outras
organizações de capacitação com projetos semelhantes. Eles podem ser capazes de abrir novas
parcerias para investimento ou implementação de projetos. Isso reitera a posição única da ANDE
como um concessor com profundo conhecimento e conexões no espaço SGB.
Uma área de melhoria para fundos futuros é ajustar o cronograma para relatórios. Todos os
beneficiários da AWEF Ásia tinham diferentes cronogramas de implementação do projeto devido
a interrupções da COVID-19 e, portanto, os períodos de relatório para medir os resultados do
investimento eram desiguais. No futuro, a ANDE tentará alterar os cronogramas de relatórios
de resultados de investimento em todos os projetos de beneficiários para facilitar a análise e
a comparabilidade.
Há uma oportunidade significativa de se envolver mais profundamente com os investidores e ser
claro antecipadamente sobre o que é necessário para mudar para uma abordagem de lente de gênero.
Apesar de interagir com investidores por meio de workshops de investimento com lentes de gênero, os
bolsistas apontaram que o GLI ainda estava em segundo plano para alguns investidores. Para a WISE,
eles começaram com 40 investidores em suas oficinas de investimento-anjo GLI, mas terminaram
seu programa com 17. A redução pode ser devido aos investidores não estarem interessados em
GLI ou se mudarem para um programa de treinamento de investimento diferente. De acordo com a
SHE Investments, “Embora muitos dos investidores estivessem cientes do gênero como um fator de
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investimento de impacto, quase nenhum considerou-o o critério de investimento primário, mas sim
uma das considerações a serem feitas.”
Para investidores interessados em GLI e SGBs, também pode haver um viés de seleção em que os
investidores que já estão sensibilizados à GLI escolherão participar de workshops ou oportunidades de
matchmaking de investimentos, mesmo que esses possam ser os investidores com menos a ganhar.
O MIT D-Lab recrutou investidores que já queriam fazer GLI e que queriam passar da intencionalidade
para a ação. Vale a pena explorar como mover investidores convencionais que não estão cientes da
questão de gênero para considerar o GLI como um protocolo de investimento.
Para a próxima rodada de doações do AWEF da ANDE, a ANDE tem oportunidades de aumentar o
financiamento para projetos com um foco mais forte no engajamento, educação e redução do viés do
investidor. A ANDE também pode querer explorar o apoio a projetos de redução de riscos, como a ideia
original de garantia de perdas da Villgro, que remove barreiras formais de financiamento para mulheres
empreendedoras. As doações da AWEF Ásia foram capazes de capacitar efetivamente negócios
liderados por mulheres e prepará-los para o investimento, mas apenas dois (MIT D-Lab e Village Capital)
buscaram especificamente desconstruir o viés de investimento baseado em gênero.
A ANDE já começou a desenvolver o sucesso da AWEF Asia com uma segunda e terceira iteração do
fundo de concessão. A AWEF África foi lançada em junho de 2021, com o apoio da USAID, com um
mandato semelhante para investir em organizações focadas em fechar a lacuna de investimento de
gênero com ênfase na África Subsaariana. Uma terceira iteração do AWEF está atualmente em fase de
planejamento. Graças aos aprendizados descobertos pelo processo de MEL da AWEF Ásia, a ANDE é
capaz de iterar e melhorar sua concessão em apoio a negócios liderados por mulheres.
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