
 
 

 

 

Processo Seletivo – Estágio ANDE no Brasil 

 
A Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) está em busca de um 
estagiário para trabalhar diretamente com o gestor do seu polo regional no Brasil . 

 
 Você é uma pessoa interessada em se envolver com empreendedorismo de impacto no 

Brasil? 
 Deseja se conectar com as principais organizações que atuam nesse setor no Brasil e no 

mundo? 

 Gostaria de trabalhar em uma rede global, fazer networking e se comunicar com 

diferentes realidades empreendedoras? 

 

O que é a ANDE? 
A ANDE é uma rede global de mais de 170 organizações que colaboram para 
desenvolver pequenas empresas em crescimento que geram benefícios econômicos, 
sociais e ambientais em países em desenvolvimento, como o Brasil. 
 
A Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) é uma rede global de organizações que 
investem recursos e expertise para impulsionar o empreendedorismo em mercados emergentes. 
Fundada em 2009, nossos membros são a vanguarda de um movimento com foco em pequenas 
empresas em crescimento - em inglês, “SGBs” (Small & Growing Businesses) – com a visão de 

aumentar a prosperidade nos países em desenvolvimento.  
 
"Distinguir as pequenas empresas em crescimento das PMEs de micro ou baixo crescimento é fundamental. 
ANDE ofereceu àqueles, como nós, que estão atuando no setor desenvolvendo as SGBs, educação, parceria, e 
oportunidades de financiamento, e uma linguagem comum que era praticamente inexistente antes da 
formação da ANDE. Os esforços da ANDE têm sido inestimáveis para esculpir e construir a capacidade desta, 
cada vez mais importante, "faixa esquecida" no desenvolvimento do empreendedorismo."  
Mercy Corps, membro da ANDE 
 
 

ANDE no Brasil  
Criado em 2010, o Polo tem a missão de catalisar o ecossistema para SGBs que visam impactos 
sociais, econômicos e/ou ambientais. Esse trabalho ocorre a partir da articulação das organizações 

pioneiras nessa área, no país e internacionalmente. Buscamos ter mais atores engajados na 
construção do campo, mobilizar mais recursos financeiros, gerar mais conhecimento sobre o setor 
e fortalecer o apoio oferecido às SGBs. Nossa visão é gerar maior qualidade de vida para os 
brasileiros, e fazer com que o Brasil seja referência  internacional na contribuição e no impacto 
dessas SGBs para a sociedade.  
 
“O polo da ANDE no Brasil tem tido um importante papel no ecossistema local de empreendedorismo a 

partir das discussões e promoção do impacto positivo que as pequenas empresas em crescimento têm no 

desenvolvimento da economia do país e na redução das desigualdades, o que era algo não necessariamente 

reconhecido antes. Para mim, tem sido uma honra atuar como presidente do conselho nos últimos três anos 

e contribuir para o crescimento desse trabalho.” 

Daniel Izzo, sócio-fundador da VOX Capital e presidente do conselho da ANDE no Brasil 
 

 
Mais informações 
Sobre a ANDE: http://www.aspeninstitute.org/ande 
Sobre o Polo Brasil da ANDE: http://www.aspeninstitute.org/andebrazil 

http://www.aspeninstitute.org/ande
http://www.aspeninstitute.org/andebrazil


 
 
 

 
 
Estágio na ANDE 
 
Descrição da vaga: 
Espera-se que o estagiário colabore com a frequente atualização das informações do setor de 

empreendedorismo no Brasil, contribuindo com dados, ideias e ações para o desenvolvimento 

dos principais projetos do polo. Grande parte das atividades envolverá pesquisa, relações 

públicas e comunicação institucional. As principais atividades serão: 

 Gerenciar a comunicação institucional do polo (Desenvolver newsletters mensais; 

promover a ANDE e sua rede na mídia local; pesquisar e compartilhar artigos, 

pesquisas e relatórios relevantes); 

 Pesquisar e mapear notícias, informações e contatos do ecossistema de 

empreendedorismo com impacto social no Brasil; 

 Participar em eventos locais do setor de empreendedorismo e investimento de 

impacto; 

 Apoio na realização de eventos institucionais da ANDE no Brasil; 

 Atualizar orçamento do projeto; 

Perfil desejado: 

 Gostar dos temas de empreendedorismo e de impacto socioambiental através de 

negócios 

 Ser comunicativo, relacionar-se bem e com dinamismo 

 Ter facilidade com organização de informações e dados 

 Ter pelo menos um ano até a graduação no curso 

 Ter inglês avançado 

 Ter conhecimentos do pacote office 

 

Informações gerais: 

 Carga horária: 30 horas semanais 

 Local de trabalho: Pinheiros, São Paulo - SP 

 Início previsto: Abril - 2014 

 Duração do estágio: Contrato inicial de 6 meses, com possibilidade de renovação 

 Bolsa-auxílio compatível com o mercado 

 

Como se candidatar: 

 Enviar email com título “Vaga Estágio ANDE” para ande-br@aspeninst.org 

 Email deve conter currículo e carta de motivação do candidato 

 Serão aceitos currículos até o dia 24/03/2014 

 Obs: Currículos sem carta de motivação não serão considerados. 

 

Mais informações: ande-br@aspeninst.org  
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