Creating Jobs. Changing Lives

Missão
Acelerar o desenvolvimento econômico em
economias emergentes através de criação de
trabalhos em larga escala.

Escalonando impactos

Criando trabalhos

Mudando vidas

Através do

Através da criação de cargos de

Através de tecnologia, redes

empreendedorismo,

alto valor e capacitando

de contatos e parcerias por

inovação e desenvolvimento

indivíduos para que eles liderem

toda a Ásia, África e América

de habilidades.

esses cargos.

Latina.

Objetivo
Permitir a criação de 10 milhões de cargos e a colocação de 25 milhões até
2030, através de 20 economias emergentes.

Até 2025:
• Estabelecer uma taxa de execução de 1 milhão de cargos anuais em Startups e
PMEs
• Habilitar 10.000 Startups de alto potencial anualmente
• Difundir educação para o empreendedorismo para 500 mil estudantes

anualmente
• Capacitar anualmente e colocar 2,5 milhões de estudantes no mercado com
habilidades de empregabilidade do século XXI
• Escalonar o impacto através do Wadhwani Catalyst Fund
• Permitir políticas gov. condutivas que acelerem a criação de trabalhos e seu
preenchimento
• Modelos, plataformas e ferramentas open source da Wadhwani para outras
organizações gov. acelerarem a escala

Iniciativas da Wadhwani

Acelerar o crescimento econômico e trabalhista em economias emergentes

Wadhwani
Advantage

Wadhwani
Entrepreneur

Wadhwani
Opportunity

Wadhwani
Innovate

Wadhwani AI
- um programa parceiro

Wadhwani Catalyst
Plataforma de Tecnologia da Wadhwani • Universidade Global da Wadhwani • Pesquisa de Mercado e Política da Wadhwani

Wadhwani Sahayata
Apoiar PMEs e Profissionais de Saúde no momento

atual da COVID-19

•

Estabilidade de Negócio e Programa de Crescimento da Sahayata: apoiará 20 mil PMEs em estabilidade de
negócio e consultoria de crescimento para salvar e criar até 1 milhão de cargos nos próximos três anos

•

Programa de Habilidades da COVID-19 pela Sahayata Usar a plataforma digital habilitará de 500 mil a 1
milhão de profissionais e auxiliares de saúde da Asha e Anganwadi no cuidado de pacientes com COVID-19 nos
próximos 9 a 12 meses

•

Programa de Inovação em Saúde Pública Sahayata: oferece incentivos de inovação para Startups e pequenos

negócios para ajudar a acelerar a infraestrutura de saúde na Índia

Wadhwani Advantage
Capacita pequenos negócios a empreender com serviços de
consultoria de negócios dirigidos por IA para maximizar seu
potencial de crescimento

•

Um programa para capacitar e acelerar pequenos negócios por meio de ultra crescimento e
cargos de alto valor ao proporcionar habilidades, kits de ferramenta “Faça Você Mesmo
(DIY)” e recursos de conhecimento

•

Programa que impulsiona autossuficiência e crescimento acelerado através de uma rede de

consultores, assessores, coaches, mentores e uma plataforma conectada e de conhecimento
habilitada por IA com curadoria
•

Apoia cerca de 600 PMEs desde 2019. Planeja apoiar cerca de 6 mil PMEs até meados de
2021.

Estrutura de Programa da Wadhwani Advantage
Em curso

Diagnóstico
Automatizado

Em até 12 meses

Em até 36 meses

SELEÇÃO

DISCOVERY

TRANSFORMAÇÃO

SUPORTE
INTEGRADO

Arquitetura da Plataforma Wadhwani Advantage:
Consultoria a PMEs Impulsionada por Tecnologia/IA
PLATAFORMA ADVANTAGE
• Conhecimento Personalizado e Recomendações
Conectadas

CONHECIMENTO Personalizado e

• Pesquisa / Navegação para Conhecimento e

Descomplicado-

Contatos

Recomendação de Plataforma / Equipe

• Avaliações / Classificações

Wadhwani

• Chat e Chatbots

Problemas empresariais específicos da Indústria:

• Fórum de Q&A

• Estudos de Caso

• Agendamento / Calendário com Contatos
• Projetos de Transformação de Fluxos de Trabalho
e Painéis
• PMEs e Rastreamento de KPI de WF
Equipe de Vantagem WF, Playbook, Plataforma:
Fornecimento e Seleção de Publicações:
• Desempenhar Descobertas (Equipe WF)
• Programar para Gerenciar a Transformação
(A plataforma recomenda Conteúdo de Contatos)

• Conduzir Sessões em Grupo (Aprendizagem por

colegas)
• Rastrear e Gerenciar KPIs de PMEs
• Rastrear e Gerenciar KPIs de WF

• Vídeo Curtos / Podcasts / Artigos

Empresários
e
Gerenciamento
de Equipes

• Webinars

• Palestras de Especialistas / Workshops
• Modelos, Estruturas e Painéis

CONTATOS Personalizados e DescomplicadosRecomendações de Plataforma / Equipe
Wadhwani:
• Consultores / Mentores / Assessores
• Clientes

• Capital

Wadhwani 4C Advantage
Acesso a Conteúdo, Contatos, Investidores e Clientes através da plataforma tecnológica impulsionada por IA

Entregar conhecimento personalizado de
conceitos essenciais, estruturas e
ferramentas de resolução de problemas
através de vídeos, infográficos,
playbooks, artigos e workshops

CONTEÚDO

CONTATOS

Conexões com nossa rica rede de
Coaches e Consultores para
intervenções estratégicas

Apresentações para clientes e
parceiros

Apresentações com Investidores

CAPITAL

CLIENTES

Proposição de Valores Wadhwani Advantage para
PMEs

•

•

•

01

02

03

ENVOLVIMENTO FLEXÍVEL E
ÚNICO COM
GOVERNANÇA COMPLETA

CONSULTORES
E ASSESSORES
COM CURADORIA

CONTEÚDO
PERSONALIZADO E
COM CURADORIA

Consultorias curtas com especialistas
para projetos estratégicos, consultores
e CXOs em regime de meio período

• Mais de 75.000 profissionais

•

• Grupo bem examinado de consultores
independentes

Conteúdo diferenciado, acionável e
personalizado

•

Roteiro de transformação definido e
mapeado para resultados/marcos
especificamente mensuráveis de PME

• Mais de 500 projetos entregues a mais
de 600 Startups/PMEs

Vídeos, playbooks, artigos e
infográficos

•

Conteúdo focado no gerenciamento
de negócios para acelerar o
crescimento

Propriedade & Governança:
Assegurando execução sólida para
mitigar riscos de resultados abaixo do
ideal

Plataforma de tecnologia Wadhwani habilitada para IA

Wadhwani Entrepreneur
Inspirando, educando e habilitando Startups empreendedoras

•

Wadhwani Inspire estabelece uma cultura de empreendedorismo em nível
nacional

•

Wadhwani NEN (WNEN) capacita estudantes com conhecimentos e

habilidades para criar startups de alto potencial
•

Wadhwani Venture Fastrack (VFT) maximiza taxas de sucesso de startups
em estágio inicial

Wadhwani Venture Fastrack (WVFT)

Um programa estruturado para acelerar e escalonar milhares de
startups globais
• Capacitando empreendedores e suas startups com habilidades, conhecimento,
conexões, conteúdo e ferramentas para acelerar o sucesso
• Entregue diretamente, por meio de incubadoras e aceleradoras treinadas e
habilitadas

• Reuniões de especialistas, conecta-se a especialistas e mentores de
domínio/funcionais
• Desenvolvendo ecossistemas empresariais fortes baseados na cidade
• Plataforma de tecnologia Wadhwani habilitada para IA com objetivo de acesso
personalizado sob demanda a recursos de conhecimento e conexões de

mentor/especialista/cliente

Tração de Negócios • Oportunidades de Financiamento • Maior Taxa de
Sucesso

Arquitetura da Plataforma VFT:
Habilitação de IA/Tecnologia
• Avaliação quântica: ferramenta de diagnóstico para
avaliar as necessidades do empreendedor

APP WE STARTUP

• Programa personalizado baseado nas necessidades

• Conhecimento e conexão personalizados

do empreendedor

• Busca / Navegação

• Kit de ferramentas com vídeos, workshops, estudos

• Chat / Chatbots, Fórum de Q&A

de caso, modelos

• Agendamento / Calendário com Contatos
• Avaliações / Classificações

• Guiado por Coaches Venture

• Fluxos de trabalho, calendaring, avaliação &

• Lista de verificação de marcos para medir o
progresso

recomendação
• Reuniões remotas
PROGRAMA DE SUPORTE CONTÍNUO DA
WADHWANI ATRAVÉS DO WE APP
• Vídeos curtos sob demanda, estudos de caso
• Modelos, ferramentas e guias para Download

Empreendedores
Aspirantes e
Praticantes

INSPIRADO POR:

•

Programas globais Wadhwani Takeoff na India,
América Latina e África; App Wadhwani globalmente

•

Desafios Corporativos e Banco de Ideias

•

Mobililizado por: Mídia Social / Website / Postagens
em Universidades

CONEXÃO SOB DEMANDA COM ESPECIALISTA
HABILITADO EM IA ATRAVÉS DO APP WE
• Mentores, Especialistas, Consultores, Provedores de
Serviço, Consumidores e Investidores
• Redes de pares e especialistas: chats

SUPLEMENTADO PELA LINHA DE ATENDIMENTO
COM MENTORES WADHWANI
• Apoio ao vivo com Coaches / Mentores WF via
email, chat/chatbot, telefone
• Conexões com pares e mentores via App WE

Wadhwani NEN: Programa Universitário para Estudantes
SEGMENTO ALVO:
1. Estudantes aspirantes a
empreendedores
2. Estudantes
empreendedores no
estágio de Ideia/Modelo
de Negócios
MODELO DE ENTREGA:
1. Institutos (D2F)
2. Direto para a Sala de
Aula (D2C)
3. Direto para o Estudante
(D2S)

•
•
•

•

Orientação &
Ferramenta de
Diagnóstico*

Curso Avançado
ou
Laboratórios de
Startup

Curso Básico

PRACTICE VENTURE

REAL VENTURE POTENCIAL

PLATFORMA WF
Conteúdo sob
Demanda,
Conexões e Ciclo
de Vida
Consultivo

HiPOs

REAL VENTURE VALIDADO

O Practice Venture (PV) é a semente para o empreendedorismo e a criação de
empregos
Essência do currículo WF com ênfase no fazer pedagógico por meio de vídeos,
atividades, tarefas e proposições de PV
Estabelece um roteiro claro para a criação de empreendimentos em nível
universitário
Inspira confiança em pensar profundamente sobre o problema identificado e
motiva a conversão em uma oportunidade de negócio
*Em desenvolvimento

Wadhwani NEN: Aprendizagem no mundo real
Complementando o Programa Facilitador HiPO

VIAGENS DE UM DIA

REUNIÕES QUINZENAIS
COM
EMPREENDEDORES

Viagem de um dia para
empresas e startups
próximas

Reuniões presenciais ou
virtuais

Viagens de um dia ou de final
de semana para conhecer
empreendedores/empresas
nas quais os gestores ensinam
por meio de experiências da
vida real

Convites a empreendedores de
sucesso e malsucedidos, para
que os beneficiários possam
aprender com ambos
Practice Ventures a serem
apoiados por meio de
mentoria

ESTÁGIOS & DESAFIOS
CORPORATIVOS

CONSTRUÇÃO GLOBAL
COMUNITÁRIA

Em Startups ou PMEs

Para corpo docente e
alunos

Construir relacionamentos com
empresas para trazer desafios
corporativos que podem
ocasionar desafios/problemas
interessantes do mundo real
para os empreendedores
resolverem
Também abrirá portas dentro
das empresas para estágios

Troca de melhores práticas
globais

Aprendizagem por pares além
das fronteiras
Oportunidade para professores
serem mentores
Aprimoramento da
aprendizagem de alunos e
professores

Wadhwani NEN: Transformação de estudantes em 360 graus
Capacitando conhecimentos e habilidades por meio de Cursos e Laboratórios de Startups em Faculdades para criar
HiPOs
APP WNEN:
• Conexão Personalizada
• Estudos de caso/Vídeos/Artigos de Startups
• Modelos, Estruturas, Listas de Verificação
• Busca / Navegação
• Chat / Chatbots, Fórum de Q&A
• Agendamento / Calendário com Contatos
• Avaliações / Classificações
• Funcionalidades de apoio PV como formações em
grupo, feedback e rastreamento de PVs
CORE – Cursos Básicos e Avançados:
• Teste de Orientação/Psicométrico
• 4 a 5 meses de um curso estruturado baseado em
Empreendimento Prático oferecido duas vezes por
ano em sala de aula conduzida por professores ou
Pedagogia D2C: Veja-Pense-Faça
• Tarefas focadas no PV
Suplementado por Laboratórios de Start-ups:
• Curso Avançado ministrado através de Laboratórios
de Startups em Universidades
• Administrado por Gestores de Laboratórios de
Startup
• Combinação de conteúdo guiado e de
autoatendimento

Complemento – Exposição ao Mundo Real:
• Viagens de um dia a startups
• Empreendedores/Corpo Docente Mestre ministram
reuniões agendadas
• Estágios
• Desafios Corporativos
• Banco de Ideias
• Construção Global Comunitária

Estudantes
inspirados a
criar Start-Ups
de alto
potencial

Inspirado por:
•

Recompensa da Wadhwani Takeoff com viagem ao
Vale do Silício

•

Aparição na TV (ET NOW na India, WF App global

Mobilizado por:
•

TV e Anúncios Impressos (via Parceria Times)

•

Mídia Social / Website / Postagens em Universidades

Elevado por CONTATOS Personalizadas:
• Corpo Docente
• Coaches
• Pares
• Mentores/Orientadores

Wadhwani Innovate
Acelera a inovação em grande escala dentro da academia e da
indústria por meio de doações para inovação em parceria com

governos e outras organizações

•

Visa atualizar o ecossistema de Pesquisa e Inovação da Índia e torná-lo
autossuficiente e competitivo no cenário mundial

•

Catalisar ‘Centros de inovação’ em parceria com institutos de pesquisa
existentes.

Centros de Pesquisa Wadhwani
Innovate
WADHWANI AI
- um programa
parceiro

O Centro de Pesquisa Wadhwani para

Um instituto de pesquisa inovador em IA no

Bioengenharia do IIT Bombaim está
focado na comercialização de novos

mundo; uma organização sem fins lucrativos

WRCB

dedicada exclusivamente à aplicação de IA

produtos e tecnologias em biociências

para o bem social com soluções em

para economias emergentes, incluindo

agricultura, saúde, educação, inclusão

biossensores de baixo custo,

financeira, idioma e infraestrutura

dispositivos, sistemas de distribuição de
medicamentos e bioinformática

SWCCNR

Centro Shanta Wadhwani de Pesquisa
Cardíaca e Neurológica, localizado no
NCBS, Bangalore, que visa compreender
o papel das células-tronco na
neurociência e nas cardiomiopatias

Wadhwani Opportunity
Fornecendo habilidades de empregabilidade do século XXI para

estudantes em busca de emprego

A Wadhwani Opportunity capacita os alunos a adquirir, manter e progredir em
empregos de apoio à família, fornecendo-lhes acesso sob demanda habilitado para
IA a habilidades de alta qualidade.

•

Integra habilidades com treinamento de chão de fábrica para carreiras
vocacionais

•

Permite que empregadores, instrutores vocacionais e institutos acadêmicos
adotem programas de empregabilidade para resultados superiores

Modelo de habilidade digital Wadhwani
Com “Estudante” como peça central
COLOCAÇÃO & PÓS-COLOCAÇÃO

ACONSELHAMENTO

Inscreva-se para o Trabalho certo

Para que sou mais adequado

Entre no Trabalho certo

Paixão vs capacidade

Seja o melhor entre seus pares

Entre no curso certo

Progrida na vida com confiança

MOBILIZAÇÃO

TREINAMENTO

Tome uma decisão bem informada

Aprenda & Pratique as competências

Informação de Vários Setores

Participação efetiva em atividades

Crescimento de emprego e
competências necessárias

Confiança para enfrentar Entrevistas

Visão geral de “onde estão os empregos”

Pirâmide de Habilidade de Oportunidade Wadhwani
Mais de 700 horas de conteúdo móvel e centrado em vídeo na nuvem, facilitado por análises de engajamento
Ferramentas-Chave

Metodologia

• Modelo de aprendizagem experiencial
• Solução baseada em nuvem / móvel

Habilidades específicas para o cliente:
Fornecido pela Indústria

• Simulações baseadas em cenários

• Conteúdo centrado no empregado
• Atividades colaborativas / sinérgicas
• Avaliações contínuas
• Metodologia Progressiva
• Assistência Digital 24/7

• Análise até a última milha
• Cartão de pontuação 360 °
• Conteúdo multilíngue global

Caminho a seguir:

Habilidades de Função (256Hrs)
Habilidades de domínio específico de função
em vários setores
Competências de Empregabilidade
Setorial(105 Hrs):
Habilidades profissionais e essenciais
específicas do setor
Habilidades Básicas de
Empregabilidade do Século
XXI:
Núcleo agnóstico de setor e
habilidades profissionais

Programas
❖

Pronto para o trabalho

❖

Aumento de emprego

• Setorial, Macro, e Habilidades do Cargo devem estar alinhadas com as habilidades básicas de empregabilidade do JW2.
• Desenvolver – Tabela de Desempenho, Testes Vibrantes, Retenção Contínua, Sistema de Suporte Digitalizado e Vídeos (Setorial, Um Dia na Vida de, Histórias

Wadhwani Opportunity:
Grupos de competências do século XXI para empregabilidade
Depois de pesquisar mais de 1100 empresas, derivamos os 10 principais grupos

Importância de várias habilidades sociais

COMUNICAÇÃO
BÁSICA

CENTRALIDADE NO
CLIENTE

ATITUDES E
HABILIDADES
COMPORTAMENTAIS

ALFABETIZAÇÃO
DIGITAL BÁSICA

RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

Resolução de…

5.76

Autogestão

5.58

Trabalho em…

5.56

Comunicação

5.53

Foco do cliente

5.32

Alfabetização…

5.08

Conhecimento…

4.96

Empreendedoris…

COMUNICAÇÃO NO
AMBIENTE DE
TRABALHO

TRABALHO EM EQUIPE

CONSCIÊNCIA DO
AMBIENTE DE
TRABALHO

ALFABETIZAÇÃO
DIGITAL DO AMBIENTE
DE TRABALHO

MENTALIDADE
EMPREENDEDORA

4.64

Resolução de Problemas, Autogestão, Trabalho
em Equipe e habilidades principais de
comunicação nas quais os empregadores se
concentram
Pesquisa em 1104 empresas | * Ranking de 1 a 7

Wadhwani Catalyst Fund
Ampliação do impacto econômico e de empregos por meio do

aumento dos esforços globais de terceiros

Um importante fundo de impacto focado no mercado emergente, catalisando o
crescimento e ampliando a criação de empregos, fornecendo:
•

Capital catalisador e

•

Suporte ao ecossistema Wadhwani - liderança inovadora, gerenciamento de
projetos, tecnologia / conteúdo e outros recursos

Wadhwani Catalyst Funding
Program
Sem Fins Lucrativos
Conduzido por líderes fortes com visão
clara e capacidade de execução; engajado
em aumentar a criação de empregos em 510x

Nossos mandamentos de financiamento
• Mercados emergentes jogam com perspectivas de

Com Fins Lucrativos

longo prazo
• Santo Graal: criação de empregos em grande
escala

Modelo de negócios robusto e escalável,
onde o crescimento da receita leva ao
crescimento exponencial do emprego e
onde nosso investimento pode atrair 5x -

10x o investimento de outros

• Foco em empreendimentos escaláveis e
sustentáveis
• Agnóstico quanto ao setor
• Ampliar o impacto por meio de mudanças no nível de
tecnologia e sistema

• Colaboração com outros fundadores

Wadhwani Academy
Fornecimento de conteúdo e treinamento de alta qualidade
orientado a aplicativos para apoiar as iniciativas da Fundação
Wadhwani
•

Recursos de aprendizagem e conteúdos profundamente pesquisados para uso pelas partes interessadas
e parceiros do WF para auxiliar empresas em potencial em suas jornadas de sucesso

•

Estudos de caso, masterclasses, exemplos de cenários e treinamento de habilidades em uma plataforma
digital para uma ampla gama de consumidores por meio de um modelo de autoatendimento

•

Módulos orientados a aplicativos e conhecimento direcionado a vários segmentos educacionais para

melhorar as habilidades futuras, incentivar uma cultura de empreendedorismo e criar novos negócios
•

Caminhos de transformação abrangentes com metodologias estruturadas, painéis e soluções para que
os proprietários de negócios atuais gerenciem de forma sustentável seus negócios a longo prazo

•

As melhores intervenções de consultoria online para empreendedores novos/atuais, apoiadas por

ferramentas e modelos estratégicos e táticos profundamente pesquisados

Wadhwani Global University
Criando uma plataforma de aprendizagem personalizada para
beneficiários e intermediários Wadhwani
Programas de Desenvolvimento de Beneficiários

•

Clareza de conceitos

• Ligações contextuais com situações da vida real
• Plataforma para entrega de aprendizagem baseada em nuvem e móvel
• Processos para uma melhor experiência de aprendizagem, avaliações, tarefas, etc.
• Proficiência em pedagogia experiencial em um ambiente de aprendizagem
combinada
Programas de Desenvolvimento Intermediário
• Seja um Mentor, Seja um Anjo Investidor, Administre sua Incubadora/Acelerador,
Seja um Corpo Docente Empreendedor, Inovação e Liderança, Série Micro-Mestre

Wadhwani Knowledge & Technology
Platform: Capacidades Comuns
A tecnologia habilitada para IA e o conteúdo multimídia são os
principais capacitadores para expandir as iniciativas Wadhwani
• Produtos móveis e da web com foco na experiência do usuário e personalização
• Conteúdo de aprendizagem experiencial centrado em vídeo, baseado na nuvem,
consumido em dispositivos móveis
• Plataforma para conectar empreendedores de Start-ups e PMEs a uma rica rede
global de parceiros do ecossistema (mentores, investidores, clientes e outros
serviços de suporte)
• Fonte única para acessar todos os recursos de aprendizagem personalizados
• Plataforma de aprendizagem online para corpo docente e alunos de cursos de
empreendedorismo e qualificação

Parceiros Wadhwani
Múltiplas parcerias globais em empreendedorismo, desenvolvimento de habilidades e inovação para cumprir a missão de
criação de empregos em escala

Governos

Institutos
Educacionais

Corporações

Mentores

Investidores

ONGs

Associações
Industriais

Especialistas da
Indústria

Financiamento da
Wadhwani
A Fundação é financiada exclusivamente pela
filantropia de seu fundador e presidente, Dr.

Romesh Wadhwani, que comprometeu um bilhão
de dólares para a Fundação até agora.
Por fim, o Dr. Wadhwani comprometeu 80% de sua
fortuna para a Fundação.

Nossa
Filosofia
A Fundação não recebe financiamento
externo. Isso é feito com a intenção
explícita e determinada de não diluir a
missão da Fundação.

Dr. Romesh Wadhwani
Fundador e Presidente
• Empreendedor do Vale do Silício e filantropo
• Até 1999, construiu três empresas de sucesso, a última das quais saiu com
mais de US$ 9 bilhões
• Presidente-Fundador e CEO do Symphony Technology Group, avaliado em
US$ 3,5 bilhões
• Fundador e Presidente da Fundação Wadhwani (2003)

• Presidente-Fundador da Empresa de Capital Privado Symphony AI (2018)
• Membro da Gates Buffet Giving Pledge
• Vencedor do prêmio Padma Shri 2020
• Indicado pelo Presidente Obama para o Conselho de Curadores do John.
F. Kennedy Center

• Membro do Conselho do Center for Strategic and International Studies,
Washington, D.C.

Dr. Ajay Kela
Presidente e CEO

• Expandiu iniciativas da Fundação por 20 países e possibilitou mais de US$100

milhões em investimentos governamentais nos últimos oito anos
• Escalonou a startup Symphony Services para US$175 milhões com saída final em
US$780 milhões
• Aumentou o negócio AutoCAD de US$170 milhões para US$850 milhões
durante 10 anos na Autodesk
• Pesquisa de Doutorado em computação gráfica levou a produtos
multimilionários na GE e na Autodesk
• B-Tech, IIT Bombaim, India e Ph.D pela Universidade de Rochester, EUA

Conselho Consultivo da Wadhwani:
India

Harsh Mariwala

Sanjeev Bikhchandani

Ganesh Krishnan

Pramod Bhasin

Musthafa P.C

Presidente, Marico Limited

Fundador & VicePresidente,
Naukri.com

Presidente, Portea Medical

Presidente, Clix Capital
Services

CEO & Co-fundador, iD
Fresh Food

Líderes da Wadhwani
Selecionados a dedo entre os melhores talentos com perfis de carreira distintos e abrangendo diversas competências e experiências

Javier Campos

Samir Sathe

Sunil Dahiya

Sunita Singh

Monica Mehta

Atul Raja

MD, América

EVP, Wadhwani

EVP, Wadhwani

EVP, WF e

EVP, Wadhwani

EVP, Marketing

Latina

Advantage

Opportunity

Co-fundadora NEN

NEN e Inspire

Global

Austin Thomas

Swati Mittal

Raghu Mallena

Ratna Mehta

Shantanu Bhattacharya

Ajay Batra

EVP, Gerenciamento de

Controladora

Diretor de

EVP, Fundo Catalisador

Diretor – Wadhwani

EVP, Wadhwani

Impacto e Parcerias

Financeira

Tecnologia

Wadhwani

Academy

Venture Fastrack

Conquistas Recentes da Wadhwani
• Recebeu US$ 1,5 milhão da Fundação Gates para aumentar a qualificação de centenas de incubadoras financiadas
pelo Gov. da Índia
• Parceria multimilionária com o Gov. da Índia para financiar centenas de bolsas de inovação para startups e PMEs
• Nomeado pela National Skill Development Corporation da Índia para fornecer habilidades de empregabilidade a
todos os seus parceiros de treinamento
• Nomeado pelo Gov. da Índia para fornecer habilidades de empregabilidade para 12.000 escolas públicas de Ensino
Médio
• Wadhwani Institute for Artificial Intelligence, uma organização sem fins lucrativos dedicada exclusivamente à
aplicação de IA para o bem social:
• Recebeu um subsídio de US$ 5 milhões da Fundação Gates para uso de IA no gerenciamento e redução da
incidência de TB
• Selecionado pelo Google como o vencedor de seu X-Prize de US$ 2 milhões pelo uso de IA na melhoria da
produtividade do cultivo de algodão
• A Wadhwani Catalyst financiou três startups promissoras em inovação em saúde :
• Cloudphysician, uma empresa de monitoramento remoto de UTI resolvendo a falta de equipe treinada de
UTI
• StepOne, uma linha de ajuda de telemedicina para COVID que atingiu mais de 4 milhões de vidas
• GoCorona, um aplicativo de treinamento focado na função de trabalho para trabalhadores e operários, que
espera tocar 1 milhão de vidas ao longo de um ano

OBRIGADO!
www.wfglobal.org

