
Creating jobs, Changing lives



Criando empregos
Por meio do 

empreendedorismo, 

inovação e desenvolvimento 

de habilidades.

Ao criar empregos de alto valor e 

capacitar as pessoas para 

preenchê-los.

Por meio de tecnologia, redes 

e parcerias na Ásia, África e 

América Latina.

Missão
Acelerar o desenvolvimento econômico nas 

economias emergentes por meio da criação de 

empregos em grande escala.

Mudando vidas
Escalando o 
impacto



Objetivo
Promover a criação de 10 milhões de empregos e a colocação de 25 

milhões até 2030 em 20 economias emergentes:

Para o ano de 2025:

• Estabelecer uma taxa de projeção de 1 milhão de novos empregos por ano 

por meio de startups e PMEs

• Incentivar 10.000 startups de alto potencial anualmente

• Fornecer educação em empreendedorismo para 500.000 estudantes 

anualmente

• Treinar e colocar 2,5 milhões de estudantes com habilidades de 

empregabilidade no século 21 anualmente

• Escalar o impacto por meio do Wadhwani Catalyst Fund

• Promover políticas governamentais que acelerem a criação e a consumação 

de empregos

• Modelos, plataformas e ferramentas Wadhwani de código aberto para 

outras organizações e governos para acelerar a escala

© Copyright Wadhwani Foundation



Iniciativas da Fundação que impulsionam 
o crescimento econômico e do emprego 
nas economias emergentes

Wadhwani Advantage: empoderamento dos empreendedores de pequenas empresas 
com serviços de consultoria de negócios e de gerenciamento de negócios com o uso da 
inteligência artificial para maximizar seu potencial de crescimento

Wadhwani Entrepreneur: inspira, educa e capacita empreendedores de startups

Wadhwani Inspire estabelece uma cultura de empreendedorismo a nível nacional

Wadhwani NEN empoderamento dos estudantes com conhecimentos e habilidades 
para criar startups de alto potencial

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

Wadhwani Opportunity: fornece habilidades de empregabilidade do século 21 para quem 
procura emprego

Wadhwani Innovation: Acelere a inovação em grande escala dentro da academia e da 
indústria por meio de doações para inovação em parceria com governos e outras 
organizações

Fondo Wadhwani Catalyst: Expandir o impacto econômico e de emprego ao expandir os 
esforços globais de terceiros

© Copyright Wadhwani Foundation
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Wadhwani Advantage
Empoderamento dos empreendedores de pequenas empresas 

com serviços de consultoria de negócios com o uso da inteligência 

artificial para maximizar seu potencial de crescimento

• Um programa para o empoderamento e aceleração das pequenas empresas em direção 

ao hipercrescimento e empregos de alto valor, fornecendo habilidades, kits de 

ferramentas DIY e recursos de conhecimento

• Impulsionar a autossuficiência e o crescimento acelerado por meio de uma rede 

selecionada de consultores, conselheiros, Coaches, mentores e uma plataforma de 

conexão e conhecimento com o uso da Inteligência Artificial

• Fornece assistência a ~ 1000 PME desde 2019. Planos para fornecer assistência a ~ 5000 

PME até meados de 2021



TRANSFORMAÇÃOSELEÇÃO DESCOBRIMENTO ASSISTÊNCIA 
CONTÍNUA

Estrutura do programa Wadhwani
Advantage

Continuamente Diagnóstico 
automatizado

Até 12 meses Até 36 meses



Plataforma Wadhwani Advantage: a solução de consultoria 
para PME de autoajuda com o uso da inteligência artificial
GENIE: Nossa plataforma de tecnologia de última geração com o uso da inteligência artificial permite que as PMEs alcancem um 
crescimento autônomo perpétuo por meio de habilidades e conhecimentos personalizados e sob demanda e links com especialistas.

PLATAFORMA ADVANTAGE

• Conhecimento e Criação de Contatos Personalizados

• Pesquisa / Navegação para pesquisar Conhecimento / 

Criar Contatos

• Avaliações / qualificações de consultores e PMEs

• Chat e Chatbots

• Fórum de perguntas e respostas

• Programação / Agenda com Contatos

• Painéis de projeto de transformação

• Rastreamento de KPI para PMEs e Fundação 

Wadhwani

Equipo de Wadhwani Advantage:

• Crie e forneça painéis de negócios, kits de 

Discovery e Solutions, guias estratégicos, conteúdo, 

módulos de conhecimento, plataforma de 

inteligência artificial

• Orienta as PMEs através do Descobrimento e 

Transformação inicial usando GENIE e, assim, 

treina a Equipe de Liderança das PMEs

• Permite a aprendizagem colaborativa e master 

classes

• Fornece um serviço de suporte técnico Wadhwani

• Rastreie e gerencie os KPIs das PMEs e Wadhwani

CONHECIMENTO personalizado e sem 

complicações

Conteúdo específico da indústria de alta qualidade

• Estudos de caso

• Vídeos curtos, podcasts, artigos

• Webinars

• Conversas com especialistas, workshops

• Modelos, estrutura, painéis

CRIAÇÃO DE CONTATO Descomplicada e 

personalizada-

• Consultores, mentores, conselheiros

• clientes

• Capital

Empreendedor 
e Equipe de 

Gestão

© Copyright Wadhwani Foundation



CRIAÇÃO
CONTATOS Links com nossa extensa rede de 

Coaches e Consultores para 

intervenções estratégicas

CAPITAL

Apresentações com provedores de 

capital

CONTEÚDOFornece conhecimento personalizado dos 

principais conceitos e estruturas e 

ferramentas de solução de problemas por 

meio de vídeos, infográficos, manuais, 

artigos e workshops

CLIENTES

Apresentações com clientes e 

parceiros

Wadhwani Advantage 4C
Acesso a conteúdo, contatos, provedores de capital e clientes por meio de plataforma tecnológica com o uso 

da Inteligência Artificial



01

COMPROMISSO ÚNICO E 
FLEXÍVEL COM UM SISTEMA DE

GESTÃO INTEGRAL

• Breves consultas com especialistas 
para projetos estratégicos, 
consultores e executivos a tempo 
parcial

• Plano de desenvolvimento de 
transformação definido em 
resultados/marcos específicos 
quantificáveis de PMEs

• Propriedade e direção: assegurar 
uma execução forte para mitigar o 
risco de resultados abaixo do ideal

Proposta de valor de Wadhwani
Advantage para PMEs

02

CONSULTORES E ASSESSORES 
ESPECIALIZADOS

• Com mais de 75.000 profissionais

• Grupo de consultores 
independentes altamente 
qualificados

• Mais de 500 projetos foram 
entregues para mais de 600 
Startups/PMEs

03

CONTEÚDO ESPECIALIZADO E 
PERSONALIZADO

• Conteúdo diferenciado, prático e 
personalizado

• Vídeos, manuais de estratégia, 
artigos e infográficos

• Conteúdo focado na gestão de 
negócios para acelerar o 
crescimento

Plataforma de tecnologia Wadhwani Advantage com Inteligência Artificial



Wadhwani Entrepreneur

Inspirar, educar e incentivar empreendedores de startups

• Wadhwani Inspire fomenta uma cultura de empreendedorismo a nível 

nacional

• Wadhwani NEN (WNEN) faz o empoderamento dos estudantes com 

conhecimento e habilidades para criar startups de alto potencial

• Wadhwani Venture Fastrack (VFT) maximiza as taxas de sucesso das 

startups em estágio inicial



Wadhwani Venture Fastrack 
(VFT)
Um programa estruturado para acelerar e escalar milhares de 

startups globais.

• Faz o empoderamento dos empreendedores e suas startups com habilidades, 

conhecimento, links, conteúdo e ferramentas para acelerar o sucesso

• É entregue diretamente e por meio de incubadoras e aceleradoras treinadas e 

experientes

• Sessões com especialistas, o que permite o contato com especialistas e mentores 

do setor

• Desenvolver ecossistemas de negócios fortes em nível local

• Plataforma de tecnologia Wadhwani com o uso da Inteligência Artificial para 

acesso personalizado sob demanda a recursos de conhecimento e criação de 

links entre mentores, especialistas e clientes

Tracção Empresarial•  Oportunidades de financiamento  •  Maior taxa de sucesso



VFT Network : A VFT desenvolve a capacidade das equipes das 
Incubadoras/Aceleradoras para aumentar o sucesso das Startups por meio da 
plataforma VFT. Isso fornece um efeito multiplicador para resultados de sucesso das 
Startups.

VFT Lab. Desenvolva, valide e refine o conteúdo, a tecnologia e os elementos 
programáticos de suas ofertas trabalhando diretamente com um pequeno número de 
startups em estágio inicial e em crescimento.

WADHWANI 
VENTURE 
FASTRACK

Ferramentas de diagnóstico para avaliar as necessidades das startups e monitorar 
seu progresso/saúde em uma base contínua.

Programa de transformação de startups com recursos de conhecimento e kits de 
ferramentas DIY que oferecem assistência de aprendizagem e orientação prática para 
garantir o conhecimento apropriado nas equipes de startups.

Plataforma de tecnologia com o uso de Inteligência Artificial sob demanda que 
oferece conteúdo personalizado e contínuo e mentoria/que cria links entre Startups.

VFT Network – Rede de links entre mentores, investidores, provedores de serviços, 
corporações e outros ecossistemas.

ABORDAGEM: INDIRETA E DIRETA PARA AS STARTUPS

OFERTAS



Aspirantes e 
empreendedores 

ativos

APP WADHWANI ENTREPRENEUR STARTUP 

• Conhecimento e criação de contatos personalizados
• Fluxos de trabalho, cronograma, classificação e 

recomendações
• Chat / Chatbots, fórum de perguntas e respostas
• Agenda / Calendário com Contatos
• Comentários / avaliações
• Pesquisa / Navegação para pesquisar Conhecimento / Criar 

Contatos
• Painéis de controle da transformação de Startups
• Rastreamento de KPI para PMEs e Fundação Wadhwani

CONTEÚDO CONTEMPORÂNEO E 
PERSONALIZADO
• Treinamento em IM e Startups
• Vídeos curtos sob demanda, estudos de caso
• Modelos, ferramentas e guias para download
• Kits de ferramentas de Descobrimento e Ação de 

DIY
• Podcasts / artigos
• Palestras / workshops com especialistas

TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA PARA 

HABILITAR O USO DA PLATAFORMA 

INDEPENDENTE

• O empoderamento das Incubadoras / 

Aceleradoras para implementar o programa 

VFT Startup Success

• Linha de assistência telefônica para Startups

• KPI de VFT para monitoramento e gestão de 

Startups

• Quantum Assessment: ferramenta de 

diagnóstico para avaliar as necessidades dos 

empreendedores

• Programa personalizado baseado nas 

necessidades do empreendedor

• Kits de ferramentas com vídeos, workshops, 

estudos de caso, modelos

• Orientado por Venture Coaches

• Lista de verificação de marcos para medir o 

progresso

CONTATOS SEM PROBLEMAS COM ESPECIALISTAS E 
CONSELHOS DE ESPECIALISTAS COM O USO DE 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
• Mentores de Startups, especialistas em domínio e 

provedores de serviços
• Assistência de treinadores / mentores VFT ao vivo 

via e-mail, chat / chat-bot, telefone
• Empresas, clientes e investidores Anjo / VCs
• Contatos com especialistas / Co-Fundador
• Incubadoras / Aceleradoras

Arquitetura da plataforma VFT:
Capacitação por Inteligência 

Artificial/Tecnologia



Wadhwani NEN: programa universitário para 
estudantes

Ferramenta de 
orientação e 
diagnóstico*

Curso básico Curso avançado

PLATAFORMA 
WADHWANI

Conteúdo sob 
demanda, 

serviços de rede 
e consultoria

SEGMENTO ALVO:
1. Aspirantes a estudantes 

empreendedores
2. estudantes 

empreendedores 
existentes na fase de 
concepção/modelo de 
negócios

MODELO DE ENTREGA:
1. Institutos (D2F)
2. Direto para a sala de 

aula (D2C)
3. Direto ao estudante 

(D2S)

Startups de 
alto potencial 

(HiPO)

EMPRESA DE PRÁTICA       POTENCIAL EMPRESA REAL EMPRESA REAL VALIDADA

• The Empresa de Prática (PV, sigla para Practice Company) é a semente do espírito de empreendedorismo e 

criação de empregos

• Essência do currículo Wadhwani com ênfase na pedagogia "Fazer" por meio de vídeos, atividades e 

atribuições, bem como apresentações de Empresas de Prática (PV)

• Estabeleça um plano de desenvolvimento claro para a criação de negócios diretamente no nível universitário

• Inspira confiança em pensar profundamente sobre o problema identificado e motiva a transformá-lo em uma 

oportunidade de negócio

*Under development



Em Startups ou PMEs

ESTÁGIOS E DESAFIOS 
CORPORATIVOS

• Construir relacionamentos 
com empresas para 
apresentar desafios 
corporativos que podem 
trazer desafios e 
problemas emocionantes 
do mundo real para os 
empreendedores 
resolverem

• Também abrirá portas 
dentro das empresas para 
estágios

Viagem de um dia para 
startups e empresas 

próximas. 

DIAS DE VIAGEM

• Viagens de um dia ou 
fim de semana para 
conhecer 
empreendedores ou 
empresas onde 
professores diretos 
ensinam por meio de 
experiências da vida 
real

Sessões cara a cara ou 
virtuais

SESSÕES QUINZENAIS 
DE EMPREENDEDORES

• Convite para 
empreendedores bem-
sucedidos e 
falhados para 
aprender com ambos 
caos

• As Empresas de 
Prática receberão 
assistência por meio 
de tutoriais

Para professores e 
estudantes

CONSTRUÇÃO DA 
COMUNIDADE 

MUNDIAL

• Intercâmbio das melhores 
práticas globalmente

• Aprendizagem colaborativa 
transfronteiriça

• Oportunidade para membros 
do corpo docente se 
tornarem mentores

• Melhor aprendizagem para 
estudantes e professores

Wadhwani NEN: aprendizagem no 
mundo real

Complementando o Programa de Facilitadores de Alto Potencial



Wadhwani NEN: Transformação de estudantes 
em 360 graus

Promovendo conhecimentos e habilidades por meio de cursos e laboratórios de Startups em universidades 
para gerar um alto potencial

Estudantes  
inspirados na 

criação de 
startups de alto 

potencial

APP WADHWANI NEN: 

• Criação de contatos personalizados

• Vídeos/Artigos/Estudos de caso de Startups

• Modelos, estrutura, listas de verificação

• Pesquisa / Navegação

• Chat / Chatbots, Fórum de Perguntas e Respostas

• Agenda / Calendário com Contatos

• Comentários / avaliações

• Assistência à funcionalidade PV, como a formação 
de grupo, feedback e acompanhamento de 
Empresas de Prática (PV)

CORE - Cursos básicos e avançados: 

• Teste de Orientação/psicométrico 

• 4-5 meses de um curso estruturado baseado na 
Empresa de Prática, ministrado duas vezes por ano 
em uma sala de aula conduzida por um professor ou 
D2C

• Pedagogia: Observar-Pensar-Fazer (Watch-Think-Do)

• As atribuições se concentram na Empresa de Prática

Aprimorado por CONEXÕES personalizadas:

• Faculdade

• Coaches

• Especialistas

• Mentores / Conselheiros

Suplemento - Exposição ao mundo real: 

• Viagens de um dia para startups locais

• Os empreendedores e a Faculdade de 
Mestrado oferecem sessões agendadas

• Estágios

• Desafios corporativos

• Banco de ideias

• Construindo a comunidade global

Inspirado por:

• Programas, eventos y sociedades de meios de 
comunicação de massas Wadhwani

Mobilizado por: 

• Redes sociais / sites Web / publicações em 
universidades

Complementado por laboratórios de Startups:

• Curso avançado ministrado através dos 
Laboratórios de Startups em universidades

• Liderado por Gerentes de Laboratório de 
Startups

• Combinação de conteúdo guiado e de 
autoatendimento



Wadhwani Opportunity
Fornece habilidades de empregabilidade do século 21 para 

estudantes que procuram emprego

O Wadhwani Opportunity faz o empoderamento dos estudantes a adquirir, 

manter e progredir em empregos de apoio à família, fornecendo acesso sob 

demanda e com o uso da inteligência artificial a habilidades de alta qualidade.

• Integre o treinamento com o treinamento em planta para carreiras vocacionais

• Permite que empregadores, instrutores vocacionais e institutos acadêmicos 

adotem programas de empregabilidade para resultados superiores



Modelo de treinamento digital Wadhwani

MOBILIZAÇÃO

• Tomada de decisão informada

• Informações de vários setores

• Crescimento do emprego e 

habilidades necessárias

• Visão geral de "onde estão os 

empregos"

ACONSELHAMENTO

• Quais são minhas melhores 

qualidades?

• Paixão vs habilidade

• Junte-se ao caminho certo

TREINAMENTO

• Aprenda e pratique habilidades

• Participação ativa nas atividades

• Tenha confiança para enfrentar as 

entrevistas

COLOCAÇÃO E PÓS-COLOCAÇÃO

• Candidate-se ao emprego certo

• Junte-se ao emprego certo

• Seja o melhor entre seus colegas

• Progresso na vida com confiança

Com o “Estudante" como peça central



Pirâmide de habilidades e oportunidades 
Wadhwani

Características principais

• Modelo de aprendizagem 

experiencial

• Solução baseada em nuvem/móvel

• Simulações baseadas em cenários

• Conteúdo focado no empregador

• Atividades de colaboração/sinergia

• Avaliações contínuas

• Metodologia progressiva

• Assistência digital 24/7

• Analítica até a última milha

• Painel 360 °

• Conteúdo multilíngue global

Mais de 700 horas de conteúdo móvel e focado em vídeo na nuvem, facilitado por análises de engajamento

• Habilidades setoriais, macro e funcionais devem estar alinhadas com as habilidades básicas de empregabilidade do JW2.
• Desenvolver - Dashboard, questionários vibrantes, retenção contínua, sistema de suporte digitalizado e vídeos (setor, dia na vida de, histórias de 

sucesso)

Caminho a seguir

Habilidades específicas do cliente:

Fornecidas pela indústria

Habilidades de funções do trabalho (256 

horas)

Habilidades de domínio específico de função em 

vários setores

Habilidades básicas de 

empregabilidade do século 

21:

Habilidades básicas e 

profissionais independentes 

da indústria

Habilidades de empregabilidade no 

setor (105 horas): Habilidades básicas e 

profissionais específicas da indústria

Metodologia

Programas

❖ Pronto para o emprego

❖ Crescimento do emprego



Oportunidade Wadhwani: Grupos de 
Competências para Emprego no Século 21

Depois de pesquisar mais de 1.100 empresas, obtivemos os 10 principais grupos

FOCO NO 
CLIENTE

ATITUDES E 
HABILIDADES DE 

COMPORTAMENTO
COMUNICAÇÃO 

BÁSICA

LITERACIA 
DIGITAL BÁSICA

MENTALIDADE 
EMPRESARIAL

CONSCIÊNCIA NO 
LOCAL DE 

TRABALHO

SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS

TRABALHO EM 
EQUIPE

COMUNICAÇÃO 
NO LOCAL DE 

TRABALHO

LITERACIA
DIGITAL NO
LOCAL DE 

TRABALHO

4.64

4.96

5.08

5.32

5.53

5.56

5.58

5.76

0.00 2.00 4.00 6.00

Empreendedorismo

Conhecimento de mercado

Literacia digital

Foco no cliente

Comunicação

Trabalho em equipe

Autogestão

Solução de problemas

Importância de várias habilidades emocionais

Solução de problemas, autogestão, trabalho em 
equipe e comunicação são habilidades emocionais 

fundamentais nas quais os empregadores se 
concentram

Levantamento com  1.104 empresas | * Ranking de 1 a 7



Wadhwani Innovate
Acelera a inovação em grande escala na academia e na 

indústria, concedendo subsídios para inovação em parceria 

com governos e outras organizações

• Visa atualizar o ecossistema de Pesquisa e Inovação na Índia e torná-lo 

autossuficiente e competitivo globalmente

• Catalisar “Centros de Inovação" em parceria com institutos de pesquisa 

existentes



O Centro Shanta Wadhwani de Pesquisa

Cardíaca e Neurológica, localizado no 

Centro Nacional de Ciências Biológicas 

(NCBS) em Bangalore, visa

compreender o papel das células-tronco 

na neurociência e nas cardiomiopatias

S W C C N R

Um instituto de pesquisa em IA único no 

mundo; uma organização sem fins 

lucrativos dedicada exclusivamente à 

aplicação de inteligência artificial para o 

bem social com soluções em agricultura, 

saúde, educação, inclusão financeira, 

linguagem e infraestrutura

W A D H W A N I  A I
- um programa de 

parceria

Centros de pesquisa
Wadhwani Innovate

O Centro de Pesquisa Wadhwani para 

Bioengenharia do IIT Bombaim está

focado na comercialização de novos 

produtos e tecnologias nas biociências 

para economias emergentes, 

incluindo biossensores de baixo custo, 

dispositivos, sistemas de distribuição 

entrega de medicamentos e 

bioinformática.

W R C B



Fundo Wadhwani Catalyst

Ampliação do impacto econômico e de empregos por meio do

aumento dos esforços de terceiros no mundo

Um importante fundo de impacto focado em mercados emergentes, 

catalisando o crescimento e ampliando a criação de empregos, fornecendo:

• Capital catalisador e

• Apoiando o ecossistema Wadhwani: liderança inovadora, 

gerenciamento de projetos, tecnologia, conteúdo e outros recursos



Nossos mandamentos de financiamento

• Mercados emergentes com perspectivas de longo 

prazo

• Santo Graal: criação de empregos em grande escala

• Foco em empresas escaláveis e sustentáveis

• Setor agnóstico

• Ampliar o impacto por meio de mudanças no nível de 

tecnologia e sistemas

• Colaboração com outros financiadores

Organizações sem fins lucrativos

Conduzido por líderes de destaque com 

visão clara e capacidade de execução; 

comprometido em aumentar a criação de 

empregos de 5 a 10 vezes

Critérios do Programa 
Wadhwani Catalyst 
Funding

Organizações com fins lucrativos

Modelo de negócios forte e escalável, onde o 

crescimento da receita leva ao crescimento 

exponencial do emprego e onde nosso 

investimento pode atrair de 5 a 10 vezes o 

investimento de terceiros



Wadhwani Academy
Oferece conteúdo e treinamento de alta qualidade orientado a 

aplicativos para apoiar as iniciativas da Fundação Wadhwani

• Ativos de aprendizagem e conteúdos exaustivamente pesquisados a ser usados pelas 

partes interessadas e parceiros da Fundação Wadhwani para ajudar empresas em potencial 

em seu caminho para o sucesso

• Estudos de caso, master classes, 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 de 

controle e soluções para que os proprietários de negócios atuais gerenciem seus negócios 

de maneira sustentável e de longo prazo

• Melhores práticas de consultoria online para empreendedores novos e atuais, apoiadas 

por ferramentas e modelos estratégicos e táticos profundamente pesquisados



Wadhwani Global University

Programa de desenvolvimento para beneficiário

• Clareza de conceitos

• Ligações contextuais para situações da vida real

• Plataforma móvel e baseada em nuvem para entrega de aprendizagem

• Processos para uma melhor experiência de aprendizagem, como avaliações, 

atribuições, etc.

• Proficiência em pedagogia experimental em um ambiente de aprendizagem 

combinada

Programas de Desenvolvimento Intermediário

• Torne-se um Mentor, Torne-se um Investidor Anjo, Gerencie Sua Incubadora / 

Aceleradora, Torne-se um Professor Empreendedor, Torne-se um Especialista 

em Inovação e Liderança ou Ensine MicroMasters

Criando uma plataforma de aprendizagem personalizada para 

beneficiários e intermediários Wadhwani



Plataforma de Tecnologia e 
Conhecimento Wadhwani
(GENIE): capacidades comuns
A tecnologia com o uso da Inteligência Artificial e conteúdo 

multimídia são os fatores-chave no escalonamento das iniciativas 

de Wadhwani

• Produtos móveis e da web com foco na experiência do usuário e personalização

• Conteúdo de aprendizagem experiencial baseado em nuvem e focado em vídeo 

para uso em dispositivos móveis

• Plataforma para conectar empreendedores de Startups e PMEs a uma vasta rede 

global de parceiros do ecossistema (mentores, investidores, clientes e outros 

serviços de suporte)

• Fonte única para acesso a todos os recursos de aprendizagem personalizados

• Plataforma de aprendizagem online para professores e estudantes de cursos de 

formação e empreendedorismo



Governos Instituições 
educativas

Corporações Mentores Especialistas 
da indústria

Associações 
industriais

investidores ONGs

Parceiros Wadhwani
Várias parcerias globais em empreendedorismo, desenvolvimento de habilidades e inovação para cumprir a 

missão de "criação de empregos em escala" de Wadhwani



Financiamiento da 
Wadhwani

• A Fundação é financiada exclusivamente 

pela filantropia de seu fundador e 

presidente, Dr. Romesh Wadhwani, que 

contribuiu com 1 bilhão de dólares para a 

Fundação até o momento.

• Finalmente, o Dr. Wadhwani alocou 80% da 

sua fortuna para a Fundação

Nossa
filosofia
A Fundação não aceita 

financiamento externo com o 

propósito explícito e determinado 

de não prejudicar 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 Buffett Giving Pledge

• Vencedor do Prêmio Padma Shri em 2020

• Nomeado pelo presidente Obama para servir no Conselho de 

Curadores do John F. Kennedy Center. 

• Membro do Conselho do Center for Strategic and International Studies

(CSIS), Washington, D.C.



• Expandiu as iniciativas da Fundação em 20 países e possibilitou um 

investimento governamental de mais de US$ 100 milhões nos últimos oito 

anos.

• Aumentou a startup Symphony Services para US$ 175 milhões, com uma 

saída final de US$ 780 milhões.

• Crescimento dos negócios do AutoCAD de $ 170 milhões para $ 850 milhões 

em 10 anos na Autodesk

• Sua pesquisa de doutorado em computação gráfica resultou em produtos 

multimilionários na GE e na Autodesk

• Bacharel em Tecnologia pelo IIT Bombay (Índia) e PhD pela University of

Rochester (EUA)

Dr. Ajay Kela
Presidente e CEO



Harsh Mariwala

Presidente, Marico
Limited

Sanjeev Bikhchandani

Fundador e Vice-
Presidente, Naukri.com

Ganesh Krishnan

Presidente, Portea
Medical

Musthafa P.C

CEO e Co-Fundador,  iD
Fresh Food

Conselho Consultivo da Wadhwani:
Índia

Pramod Bhasin

Presidente, Clix Capital 
Services



Javier Campos

Doutor, américa

Latina

Samir Sathe

Vice-Presidente 

Executivo, Wadhwani

Advantage

Sunil Dahiya

Vice-Presidente Executivo, 

Wadhwani Opportunity

Sunita Singh

Vice-Presidente 

Executivo, WF e Co-

Fundador da NEN

Monica Mehta

Vice-Presidente 

Executivo, Wadhwani

NEN e Inspire

Austin Thomas

Vice-Presidente Executivo, 

Gerenciamento de Impacto e 

Parcerias

Swati Mittal

Diretor Financeiro

Raghu Mallena

Diretor de 

Tecnologia

Atul Raja

Vice-Presidente 

Executivo, Marketing 

Global

Shantanu Bhattacharya

Diretor, Wadhwani

Academy

Líderes Wadhwani
Selecionado entre os melhores talentos que possuem perfis profissionais diferenciados e que possuem habilidades e 

experiências diversas

Ratna Mehta

Vice-Presidente, Wadhwani

Catalyst Fund

Ajay Batra

Vice-Presidente Executivo, 

Wadhwani Venture 

Fastrack

Sameer Narula 

Diretor de 

Produtos



As últimas vitórias de 
Wadhwani
• A Fundação Gates concedeu US$ 1,5 milhão para treinar centenas de incubadoras financiadas para o 

Governo da Índia

• Parceria multimilionária com o Governo da Índia para financiar centenas de subvenções para inovação para 

startups e PMEs

• Nomeado pela National Skills Development Corporation da Índia para levar habilidades de emprego a todos 

os seus parceiros de treinamento

• Nomeado pelo Governo da Índia para fornecer habilidades de empregabilidade para 12 mil escolas do 

governo públicas de Ensino Médio

• O Instituto Wadhwani de Inteligência Artificial, uma organização sem fins lucrativos dedicada exclusivamente 

à aplicação de IA para o bem-estar social

• Obteve um subsídio de US$ 5 milhões da Fundação Gates para o 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 

safra de algodão

• A Wadhwani Catalyst financiou três startups promissoras dedicadas à inovação em saúde:

• Cloudphysician, uma empresa de monitoramento remoto de UTI que trata da falta de equipe treinada 

de UTI

• StepOne, uma linha de ajuda de telemedicina da COVID que já ajudou mais de 4 milhões de vidas

• GoCorona, um aplicativo de treinamento para trabalhadores e operários, que espera impactar um 

milhão de pessoas em um ano.



OBRIGADO!

www.wfglobal.org


