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Fundo ANDE de Pagamento por Resultados para Investimentos com 
Lentes de Gênero 

Chamada para Envio de Pré-propostas 

 

Data de abertura: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 

Tamanho da pré-proposta: documento de texto de, no máximo, 3 páginas ou 10 slides do PowerPoint em 
formato PDF 

Elegibilidade: Investidores em Pequenas Empresas em Crescimento (SGBs) 

Foco da proposta: Projetos para apoiar o investimento inteligente de gênero no setor de SGBs 

Região: Economias Emergentes 

Abertura da inscrição de pré-propostas: 24 de novembro de 2021 

Prazo para inscrição da  pré-proposta: 23 de dezembro de 2021 

Anúncio dos aprovados: 21 de janeiro de 2022 

Prazo final para os candidatos selecionados apresentarem a proposta completa: 14 de fevereiro de 2022 

Anúncios dos vencedores e contratos: abril de 2022 

Tipo de financiamento: doações para vencedores sem fins lucrativos, contratos de taxa fixa para 
vencedores com fins lucrativos. 

Tamanho do projeto: US $ 20.000 - 50.000 

Número de projetos aprovados: 3-5 projetos a serem financiados 



 
 

A Oportunidade 
 
 
A ANDE abre inscrições para o envio de pré-propostas para doações de $20.000 a $50.000 para apoiar 
investidores que buscam aumentar o impacto de gênero em seu portfólio. Essas doações destinam-se a 
cobrir os custos associados ao desenvolvimento de sistemas e processos necessários para adotar uma 
abordagem de “lente de gênero” ao investimento. As doações irão diretamente para os investidores e 
usarão uma estrutura de "pagamento por resultados" na qual o pagamento da concessão será de acordo 
com os investimentos concluídos que tenham uma estratégia clara focada em impacto de gênero (veja 
abaixo os diferentes tipos de impacto de gênero que serão considerados) . 

 

 Contexto: ANDE Challenge Funds 

Por mais de dez anos, a ANDE administra fundos Catalyst e Challenge voltados para organizações de 
apoio ao empreendedorismo no setor de Pequenas Empresas em Crescimento (SGB) em economias em 
desenvolvimento. Esses fundos ajudam a desenvolver a capacidade dos beneficiários de abordar as 
lacunas nos setores de SGBs, bem como fornecer soluções inovadoras para diferentes desafios sociais e 
ambientais nas economias em desenvolvimento. Em 2019, a ANDE atualizou sua estratégia e se alinhou 
com três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU de Eqüidade de Gênero, Mudança 
Climática e Ação Ambiental; e Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Para apoiar a estratégia, a 
ANDE, por meio do apoio da USAID e da Visa Foundation, lançou a ANDE Gender Equality Initiative 
(AGEI) e, desde então, implementou diferentes ANDE Challenge Funds direcionados a abordar 
diferentes questões de gênero no setor de SGBs. O Fundo de Pagamento por Resultados para 
Investimentos com Lentes de Gênero é um desses fundos e é voltado para investidores que buscam 
aumentar o impacto de gênero em seu portfólio. 
 
Uso do Fundo e Pagamento 
 
 
O recurso doado poderá ser usado para cobrir despesas necessárias para obter, avaliar e concluir 
investimentos que terão um impacto positivo sobre gênero. Isso pode incluir custos associados ao tempo 
da equipe, bem como despesas diretas, como consultores, viagens, etc. Os fundos do subsídio não podem 
ser usados para investir, payback para investidores ou como lucro. 
 
O recurso doado será desembolsado em duas fases, 50% do fundo será pago quando a primeira entrega 
for alcançada e o saldo de 50% será pago quando a segunda entrega for alcançada. Por favor, veja abaixo 
mais informações sobre os entregáveis.  
 
O recurso doado será desembolsado somente depois que os investimentos que atenderem aos critérios 
acordados tenham sido feitos. Esses critérios serão propostos pelo candidato e acordados pela ANDE. 
Para liberar o pagamento, o donatário fornecerá documentação para ANDE, que irá revisar e aprovar que 
os investimentos foram feitos e que todos os critérios para os investimentos foram atendidos. Doações 
parciais podem ser fornecidas com base na conclusão parcial do conjunto completo de investimentos 



propostos, conforme acordado pela ANDE durante as negociações do acordo de subvenção. Para serem 
considerados para pagamento, todos os investimentos devem ser feitos até setembro de 2023. 
 
 
Impacto de Gênero 

O candidato deve propor como irá gerar um impacto positivo de gênero por meio de seus investimentos 
em uma ou mais das seguintes categorias: 

1. Investimentos em negócios liderados por mulheres ou fundado por mulheres1 
2. Investimentos em empresas que fornecem produtos ou serviços que melhoram 

significativamente a vida de mulheres e meninas 
3. Investimentos em negócios que promovam a equidade de gênero por meio de empregos dignos 

e nas suas cadeias de valor 

A ANDE está aberta a uma variedade de tamanhos e estruturas de investimento que criam esses impactos, 
incluindo dívida e equity; entretanto, em geral a ANDE está focada em investimentos iniciais seed ou early-
stage que atendam à definição da ANDE de uma pequena empresa em crescimento, com o investimento 
explicitamente destinado a apoiar o crescimento do negócio. Organizações sediadas e lideradas 
localmente são fortemente encorajadas a se inscrever. 

 

Entregáveis Esperados 
 
 

1. Evidências das ações realizadas para melhorar significativamente o impacto de gênero, por 
exemplo, novos processos, estratégias, contratação de funcionários ou parceria, etc. 
implementados pelo investidor beneficiário. 

2. Evidências de conclusão de investimento(s) que atendam aos critérios acordados entre o 
investidor beneficiário e a ANDE. Por exemplo, termo de referência ou acordo de pré-
investimento (term sheet). 

3. Relatório financeiro contendo despesas realizadas X orçadas. 

 

As pré-propostas podem ser enviadas em espanhol, português ou inglês, embora o formulário de 
inscrição esteja disponível em inglês. 

 

 
1 Negócios Liderados por Mulheres são definidos pela ANDE como empresas que têm uma mulher em posição de liderança com autoridade de tomada de decisão 
estratégica e atendem a pelo menos um dos seguintes critérios, priorizando empresas fundadas e lideradas por equipes exclusivamente femininas: 1) fundada e 
liderada por uma equipe de pelo menos 50% mulheres; 2) ter uma mulher servindo atualmente em uma função de liderança superior (CEO ou outro C-Suite, Diretor 
Executivo, etc.) por pelo menos um ano; 3) 51% ou mais mulheres como propriedade da empresa. 
 



Cronograma    

Quarta-feira, 24 de Novembro de 
2021 

Abertura das inscrições 

Quarta-feira, 9 de Dezembro de 
2021 

Sessão de esclarecimento de dúvidas 

Terça-feira, 22 de Dezembro de 
2021 

Prazo final para solução de dúvidas  

Quarta-feira, 23 de Dezembro de 
2021 

Término das inscrições 

Sexta-feira, 21 de Janeiro de 
2022 

Anúncio dos finalistas 

Segunda-feira, 14 de Fevereiro 
de 2022 

Prazo final para envio da proposta completa pelos finalistas 

Abril de 2022 Anúncio dos vencedores 

 

Requisitos da Pré-proposta 

Para se candidatar ao Fundo de Pagamento por Resultados para Investimentos em Lens de Gênero, envie 
uma nota de conceito com um documento PDF escrito de no máximo 3 páginas. As inscrições devem 
incluir as informações abaixo. 

Visão geral 

● Título do projeto 
● Identifique a organização líder e liste todas as organizações parceiras que se candidatam. 
● Identifique o contato principal e liste o nome do contato, número de telefone e informações de 

e-mail 
● Quantidade de solicitação (USD $ 20.000 - $ 50.000 no máximo) 



● Prazo do projeto ou programa proposto e quando o investimento será feito (máximo de 12 a 17 
meses no máximo) 

● Descrição resumida de 1 a 4 frases da solicitação 

 

Informações organizacionais 

● Uma breve descrição de sua (s) organização (ões) e por que você está realizando o projeto 
proposto. 

Descrição narrativa 

● Descrição da abordagem atual da sua organização, se houver, para investir com lentes de gênero, 
incluindo descrições de investimentos relevantes no portfólio atual da sua organização 

● Uma descrição dos desafios atuais de investimento em lentes de gênero que sua organização 
enfrenta. 

● Descrição das atividades que sua organização realizará com o recurso doado, que resultarão em 
novos investimentos com impacto de gênero. Isso pode incluir novas estratégias, processos, 
pessoal, parcerias, sistemas, etc. Observe que o cumprimento deste entregável será necessário 
para receber a primeira parcela do pagamento.  

● Quantidade e tamanho dos investimentos que serão feitos com impacto de gênero. Observe que 
a conclusão desses investimentos será necessária para receber a segunda parcela do 
pagamento. 

● Critérios propostos pelos quais esses investimentos serão avaliados para garantir um caminho 
para o impacto de gênero. Observe que atender a esses critérios será necessário para receber o 
pagamento do subsídio. 

● Documentação que será fornecida à ANDE para provar que os investimentos foram feitos e que 
esses investimentos atenderam aos critérios propostos. 

● Cronograma proposto de investimentos 

 

Valor do Financiamento 

 
A ANDE pretende financiar um mínimo de cinco projetos de um fundo total de US $186,000. As inscrições 
devem ser para atividades de 12-17 meses com uma solicitação total mínima de $20.000 e uma solicitação 
total máxima de US $50.000. Este financiamento foi possível com o apoio generoso de um Fundo de 
Empoderamento Econômico da Mulher da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID), portanto, as pré-propostas serão necessárias para preencher um questionário de 
donatário, que está vinculado na Lista de Verificação de Inscrições no Apêndice 1. 
 

 
 
 



Critérios de Avaliação 

A ANDE adaptou os Critérios de Pontuação do Racial Equity 2030 da Fundação Kellogg para avaliar as pré-
propostas de Investimento Inteligente em Gênero, com foco nas quatro categorias a seguir: 

 

GAME-CHANGING A solução proposta visa transformar as políticas, processos ou sistemas 
internos da organização investidora? 

EQUITABLE A abordagem inclui as comunidades mais afetadas pela desigualdade de 
gênero na tomada de decisão? 

SUSTENTÁVEL O modelo é aplicável e replicável em todos os setores e regiões? O modelo 
é financeiramente sustentável de modo que investimentos adicionais não 
serão continuamente necessários?  

REALIZÁVEL A equipe possui as habilidades, capacidade, conhecimento ou experiência 
vivida para implementar a estratégia proposta? 

 

  



Appendix 1: Checklist para Inscrição 

 

Para todos os candidatos: 

❑     Preencher e enviar o formulário de inscrição 

 Para organizações com sede nos EUA: 

❑     All: Must complete and upload the domestic subrecipient questionnaire 

❑     All: Must upload their approved NICRA with the application 

❑     All: Must upload their W9 

❑     Universities: Must upload their approved F&A 

Para organizações sediadas fora dos EUA : 

❑     Todos: Devem preencher  e fazer upload do foreign subrecipient questionnaire 

 ❑      Todos: Devem preencher e enviar assinado o  W8BEN 

 ❑  Todos: Devem preencher e fazer upload da sua política de overhead. Se a organização 
proponente não tiver uma política de overhead, ela deve declarar por extenso que não possui 
uma política de overhead. Ex. No Brasil não utilizamos política de overhead, portanto não se 
aplica.  

  

   



 


