
Seja membro   
da ANDE 



A Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) é uma rede global de 
organizações que impulsionam o empreendedorismo em economias em desenvolvimento. 
Os membros da ANDE fornecem serviços relevantes de apoio financeiro, capacitação e 
assistência técnica para pequenas empresas em crescimento (SGBs, na sigla em inglês) 
com base na convicção de que as SGBs criarão empregos, estimularão o crescimento 
econômico a longo prazo e produzirão benefícios ambientais e sociais. Em última análise, 
acreditamos que as SGBs podem ajudar a tirar os países da pobreza.

ATUALMENTE  TEMOS 
QUASE 300 MEMBROS  
QUE ATUAM EM MAIS DE 
150 PAÍSES APOIANDO  
MAIS DE 200.000 SGBS 
CADA ANO.
PRINCIPAIS FOCOS DE ATUAÇÃO 
Como voz líder mundial do setor das SGBs, a ANDE 
acredita que as SGBs são uma ferramenta poderosa, 
mas subvalorizada, para enfrentar os desafios sociais e 
ambientais. Após dez anos, estamos trabalhando para 
aumentarmos nosso impacto e  alavancar o setor das 
SGBs, alinhando-nos aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Dentro desses 
objetivos, acreditamos que as SGBs podem contribuir de 

forma significativa com três questões urgentes específicas. 
Trabalhando em parceria com seus membros, a ANDE 
visa catalisar novas abordagens e expandir os esforços 
existentes dos intermediários das SGBs que estão 
promovendo ações nas áreas de clima e meio ambiente; 
igualdade de gênero; e criação de trabalhos e empregos 
dignos e crescimento econômico. 

Abordagem empreendedora 
para ação climática e ambiental

Igualdade de 
gênero via 

SGBs 

SGBs como impulsionadoras 
de trabalho decente e 

crescimento econômico

O QUE SÃO AS PEQUENAS EMPRESAS EM  
CRESCIMENTO (SGBS)?

A ANDE define pequenas empresas em crescimento 
como empresas comercialmente viáveis, com 5 a 250 
funcionários e com potencial e ambição de crescimento 
significativos. As SGBs normalmente buscam capital de 
crescimento de USD $20.000 a USD $2 milhões. As SGBs 
são diferentes de negócios de subsistência, que começam 
pequenos e são projetados para permanecer assim. Ao 
contrário de muitas empresas de porte médio, as SGBs 
geralmente não têm acesso aos recursos financeiros e 
conhecimentos necessários para o crescimento.



 COMO NOS TORNAMOS MEMBROS 
DA ANDE?  
1. Certifique-se que a sua organização e a ANDE possuem 

sinergias. Se tiver dúvidas, fale com um membro da 
nossa equipe.

☑ Seu trabalho apoia as SGBs.

☑ Você deseja aprender as melhores práticas em 
seu setor, medir seu impacto e compartilhar 
aprendizagens com o restante da rede.

☑ Você está interessado em colaborar com outros 
membros da rede.

☑ Você tem a capacidade interna e o apoio da 
liderança para participar e contribuir para a rede 
ANDE.

☑ Você gostaria de contribuir com dados para o 
relatório anual da ANDE sobre o setor das SGBs.

☑ Você conferiu sua taxa de afiliação anual.

2. Envie um formulário de afiliação. Nós o processaremos 
no prazo de uma semana e enviaremos uma fatura caso 
sua afiliação seja aprovada.

3. Pague suas taxas anuais de afiliação.

4. É isso aí! Assim que sua afiliação for oficial, 
agendaremos uma conversa de boas-vindas com os 
principais contatos da sua organização e forneceremos 
os recursos mais relevantes.

POR QUE DEVEMOS NOS ASSOCIAR À 
ANDE?
• Oportunidades de criação de redes, construção de 

parcerias e colaborações a nível  global: Um membro 
dedicado de nossa equipe, localizado em nossa sede ou 
em um dos nossos oito escritórios regionais na África, 
América Latina e Ásia,  facilitará  conexões para você 
dentro da nossa rede.

• Acesso a mais de 150 eventos globais anualmente: 
Tenha acesso a bolsas de estudo para eventos e 
oportunidades de treinamento da ANDE, inscrições 
antecipadas e acesso a eventos exclusivos da ANDE, 
além de descontos para os principais eventos do setor.

• Oportunidades de financiamento: Frequentemente, a 
ANDE disponibiliza fundos para que os seus membros 
desenvolvam programas-piloto ou expandam suas atuais 
iniciativas que abordam desafios específicos do setor.

• Recursos de pesquisa e medição de impacto: Nossa 
equipe de pesquisa e impacto desenvolve e divulga  
informações sobre os avanços no setor das SGBs, a 
eficácia dos programas de apoio e investimento em 
SGBs e as melhores práticas para medir o impacto. Eles 
também oferecem oportunidades de feedback para os 
membros sobre seus desafios em termos de medição 
de impacto.

• Programas de treinamento: Tenha acesso a cursos 
e treinamentos para investir em SGBs em economias 
em desenvolvimento projetados e liderados por 
profissionais, com base em estudos de caso do mundo 
real.

• Plataforma para aumentar seu perfil entre 
públicos locais, regionais e globais: Tenha acesso 
às redes sociais e aos canais de comunicação da 
ANDE para ampliar suas mensagens e alcançar 
milhares de pessoas interessadas em impulsionar 
o empreendedorismo em economias em 
desenvolvimento.

• Oportunidades de aprendizado: Os membros da ANDE 
têm acesso a um portal exclusivo para membros,  cheio 
de informações e oportunidades de conexão.

O VALOR DE ANDE

“Como associação, a ANDE vai muito além de  apertos 
de mãos e cartões de visita. Ela oferece verdadeiras 
parcerias, aprendizados e melhores práticas. Nos 
últimos dois anos, tivemos a oportunidade de colaborar 
com mais de 20 outros membros da rede ANDE 
buscando soluções para ajudar os empreendedores em 
estágio inicial a atraírem investidores, formarem suas 
equipes de forma eficaz e aumentarem o acesso ao 
capital. A ANDE nos trouxe muito mais do que qualquer 
outra rede à qual ingressamos.”  

                    – ALLIE BURNS, VILLAGE CAPITAL

“Colaborar com a ANDE nos ajudou a construir nossa 
credibilidade como uma organização jovem, e os 
eventos da ANDE alimentaram muitas de nossas 
parcerias mais significativas.”      

        – REBECCA FRIES, VALUE FOR WOMEN



DESCRIÇÕES DAS CATEGORIAS 
• Organizações provedoras de desenvolvimento de 

capacidade: Organizações que oferecem serviços de 
desenvolvimento de negócios, capacitação e consultoria 
para as SGBs.

• Corporações e fundações corporativas: Entidades 
do setor privado que engajam SGBs ou intermediários 
de SGBs por meio de suas atividades empresariais, de 
pesquisa ou filantrópicas.

• Instituições financeiras de desenvolvimento e agências 
doadoras: Entidades do setor público locais, nacionais 
ou multinacionais que apoiam o empreendedorismo por 
meio de doações e outros meios.

• Fundações: Fundações privadas e organizações sem 
fins lucrativos que concedem capital de subvenção ao 
ecossistema das SGBs, tanto para as SGBs diretamente 
quanto para seus intermediários.

• Investidores: Fundos ou entidades financeiras que se 
concentram em fornecer capital para as SGBs nos países 
em desenvolvimento. Os investimentos incluem dívida, 
equity e quase-equity e geralmente variam de USD 
$20.000 a USD $2 milhões. Alguns membros investidores 
também podem ser desenvolvedores de capacidade.

QUANTO CUSTA SER MEMBRO DA ANDE?   
As taxas de afiliação da ANDE são baseadas no tipo de organização e na localização da sede. A ANDE se  
baseia nas definições da OCDE para distinguir países em desenvolvimento e países de alta renda. 

DE QUE FORMA SER MEMBRO DA ANDE FEZ A 
DIFERENÇA NO SEU TRABALHO? 

“A ANDE nos proporcionou a oportunidade de conectar 
e influenciar globalmente questões críticas nas quais 
podemos ajudar. Isso inclui a necessidade de novos 
talentos - agora todo mundo está falando sobre isso, a 
necessidade de serviços locais, a importância de olhar 
além do capital para fazer crescer as SGBs, etc.” 

               – ANNIE ROBERTS, OPEN CAPITAL ADVISORS 

“Com a ANDE as conexões foram muito mais fáceis 
porque você entra em contato com a pessoa certa 
mais rapidamente. Ser membro da ANDE significa 
alcançar líderes de opinião e pioneiros de um setor 
empolgante.” 

              – MARTIJN BLOM, HIVOS

USD $2.500
Organizações 
provedoras de 
desenvolvimento 
de capacidade 
(capacity development 
organizations), 
investidores e 
organizações de 
pesquisa e consultoria 
sediados em economias 
em desenvolvimento, 
com orçamento anual 
acima de USD $250.000.

USD $6.000
Organizações 
provedoras de 
desenvolvimento 
de capacidade 
(capacity development 
organizations), 
investidores, e 
organizações de 
pesquisa e consultoria 
sediados em países de 
alta renda.

USD $12.000
Corporações, 
fundações, instituições 
financeiras de 
desenvolvimento e 
agências  
de doação.

USD $1.250
Organizações 
provedoras de 
desenvolvimento 
de capacidade 
(capacity development 
organizations), 
investidores e 
organizações de 
pesquisa e consultoria 
sediados em economias 
em desenvolvimento, 
com orçamento 
anual menor de USD 
$250.000.

• Organizações de pesquisa e consultoria: Organizações 
cuja missão principal é fornecer serviços de consultoria e 
pesquisa.



ORGANIZAÇÕES DO COMITÊ EXECUTIVO DA ANDE
ACT Foundation  •  African Management Institute  •  Allan Gray Orbis Foundation  •  Argidius Foundation  •  Aspen Institute  •  
Growthpoint Properties  •  Netherlands Food Partnership  •  Omidyar Network  •  Open Capital Advisors  •  Palladium  •   
Technoserve  •  Value for Women  •  Villgro Innovations Foundation  •  Vox Capital

ORGANIZAÇÕES MEMBRO DO CONSELHO CONSULTIVO DO ESCRITÓRIOS REGIONAIS
REGIÃO ANDINA: Cámara de Comercio de Cali, Fundación 
Bolivar Davivienda, Fundación IES, Inversor, Mercy Corps, 
NESsT, Socialab, Universidad de los Andes, Fundación 
WWB Colombia 
BRASIL: EY, ICE, Impact Hub, Palladium, SAP,  
Yunus Negócios Sociais
AMÉRICA CENTRAL E MÉXICO: Alterna, ANDE, 
Citibanamex, Dalberg, EGADE/Tecnológico de Monterrey, 
Pomona Impact, Promotora Social Mexico, Pro Mujer, 
Reforestamos México, Root Capital
ÁFRICA ORIENTAL: Amani Institute, Argidius Foundation, 
Global Partnership, Genesis Analytics, GrowthAfrica, 
M-Kyala Ventures, Open Capital Advisors, Villgro, 
Wylde International
LESTE E SUDESTE ASIÁTICO: British Council, Habitat for 
Humanity’s Terwilliger Center for Innovation in Shelter, 

Mastercard Center for Inclusive Growth, Opportunities 
Now, PACT, Villgro Philippines, ygap 
ÍNDIA: Allan Gray Orbis Foundation, Artha Initiative, 
Asha Impact, Enclude, Intellecap, JP Morgan, Sangam 
Ventures, SAP, Villgro Innovations Foundation 
SUL DA ÁFRICA: Ashburton Investments, Genesis 
Analytics, Impact@Africa, Impact Amplifier, Property 
Point, The Innovation Hub 
ÁFRICA OCIDENTAL: Appui au Développement Autonome, 
Dalberg Global Development Advisors, Enterprise 
Development Centre of Pan-Atlantic University, 
Investisseurs et Partenaires, Overseas Development 
Africa, Wangara Capital Partners

Veja a lista completa dos atuais membros da ANDE em 
linea.

2300 N. Street, Suite 700  •  Washington, D.C. 20037  
www.andeglobal.org  •  ande.info@aspeninst.org
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Nota: Este mapa é apenas para fins ilustrativos. As fronteiras de países ou territórios não refletem uma posição oficial por parte da ANDE.
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