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G20-Desafio na
Inovação de
Negócios
Inclusivos

O Grupo dos 20 (G20) lançou o G20 - Desafio na Inovação de Negócios Inclusivos, que busca
reconhecer empresas com métodos inovadores, escaláveis ou replicáveis e comercialmente viáveis, para trabalhar com pessoas de baixa renda em países em desenvolvimento.

Se você representa uma empresa de sucesso, com uma forma
inovadora de trabalhar com pessoas da base da pirâmide,
convidamos-lhe a participar.
Empresas do mundo inteiro estão encontrando formas inovadoras de trabalhar com pessoas de baixa renda que vivem
na base da pirâmide (BOP), integrando-as nos seus modelos de negócios como fornecedores, distribuidores, varejistas ou
consumidores. Estas empresas são chamadas de negócios inclusivos. Desenvolver um modelo de negócio inclusivo que
lida com as necessidades específicas das pessoas na base da pirâmide é uma conquista. Escalar ou replicar este modelo
para expandir em novos mercados é um desafio.
Através do reconhecimento das empresas que tiveram sucesso no desenvolvimento escalável o replicável, inovador e
comercialmente viável de modelos de negócios inclusivos, o desafio do G20 oferece uma plataforma global a todas as
empresas, para aprenderem com os líderes de maior sucesso no crescente campo de negócios inclusivos e para se integrarem com outros líderes de negócios inclusivos. Quem sabe quais novas oportunidades pode-se gerar quando estes
inovadores e também outros atores relevantes têm a oportunidade de trocar idéias e experiências?

O que é um negócio inclusivo?		

Por quê os negócios inclusivos são tão interessantes?

Os negócios inclusivos oferecem oportunidades para que as pessoas que vivem na base da pirâmide possam cumprir novos papéis como: fornecedores, distribuidores, varejistas ou consumidores.

Para os agricultores, vendedores e consumidores que vivem na
base da pirâmide, os negócios inclusivos são muito importantes
porque eles abrem portas para novas formas de sustento e para
uma vida melhor.

O modelo de negócios inclusivos ajuda empresas a transformarem populações menos favorecidas em um mercado consumidor
dinâmico e numa fonte diversificada de fornecimento. Da mesma
forma, os negócios inclusivos aumentam o acesso a produtos,
serviços e oportunidades de sustento para as pessoas vivendo na
base da pirâmide.

Para os empreendedores, trabalhar com a base da pirâmide é interessante porque os modelos inovadores de negócios oferecem
oportunidades de crescimento e acesso a novos mercados onde
expandir.

Se empresas de sucesso trabalham com pessoas de baixa renda,
essas empresas são negócios inclusivos. O objetivo agora é
ajudá-las a crescer our reproduzir seus modelos em outros mercados.

Para os governos e os líderes em desenvolvimento, os negócios
inclusivos alavancam o desenvolvimento de comunidades através
da criação de soluções baseadas nas necessidades do mercado.
Os negócios inclusivos criam resultados para as empresas, para os
investidores e, o que é mais importante, para os indivíduos que
vivem na base da pirâmide, que são os que mais têm a ganhar.
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Por quê participar do Desafio G20?

Porque os ganhadores do Desafio serão reconhecidos a nível mundial e os modelos de
negócios vencedores serão expostos na Cúpula dos Líderes do G20 no México, em Junho de
2012. Nesta ocasião, o mundo será o seu espectador e o sucesso do seu negócio será reconhecido perante líderes mundiais, outros líderes em inovação e o público a nível global.
Depois da Cúpula, os ganhadores terão a oportunidade de participar de
workshops regionais do G20, com o objetivo de fortalecer suas relações de
negócios inclusivos e trabalhar juntos para acelerar o crescimento de negócios inclusivos em países em desenvolvimento.
Os workshops regionais serão focados nos desafios que as empresas
enfrentam para replicar seu modelo de negócio em outros países, por
exemplo, a adaptação a novos mercados, a padronização do seu modelo
de negócios, questões jurídicas e a seleção dos parceiros adequados para o
negócio. Os investidores serão convidados a participar dos workshops e assim os vencedores do desafio terão um exclusivo fórum “business to business” (B2B). Os workshops serão organizados
com o generoso apoio dos Emirados Árabes Unidos e com a colaboração da Fundação Siemens.

Como Fazer?

Inscreva-se no site G20Challenge.com

Para participar do Desafio, entre no site G20Challenge.com e clique em “Apply” para preencher uma curta expressão de
interesse que já está disponível. Se a sua empresa cumprir os critérios de elegibilidade do Desafio, você terá acesso ao
formulário completo que também poderá ser preenchido no site.
Os participantes também terão acesso a uma seção exclusiva no site com um fórum de discussão e materiais adicionais.

O período de inscrição completa começará no dia 1 de Dezembro de 2011. A data limite para inscrição será no dia 29 de
fevereiro de 2012 às 23:59 horário padrão da costa leste dos Estados Unidos (EST).

Quem pode se inscrever?

O Desafio do G20 na Inovação de Negócios Inclusivos está
aberto às empresas elegíveis e suas filiais que cumpram com
os seguintes critérios:
Ter sua sede ou parte substancial de suas operações em
um país de baixa ou média renda
Ser uma entidade com fins lucrativos
Demonstrar viabilidade financeira: demonstrar provas de
financiamento comercial (capital próprio ou empréstimo) e
estar em dia com suas dívidas comerciais
Utilizar um modelo de negócio inovador que inclua indivíduos da base da pirâmide, como fornecedores, distribuidores, varejistas ou consumidores, ou que inclua financiamento da cadeia de valor de negócios involvendo a base da
pirâmide
Não ser uma instituição de micro finanças, um fundo de
private equity, ou qualquer tipo de instituição tomadora de
depósito
Ter sido fundada antes de 30 de Junho de 2009 para ter um
mínimo de 3 anos de operação completos até o dia do
anúncio dos ganhadores em Junho de 2012
Não ser uma indústria extrativa (petróleo, gás, mineração)
Não estar envolvida com a produção ou comercialização de
bebidas alcoólicas, fumo, jogos de azar ou armas
Se a sua empresa cumpre com estes oito requisitos...
Inscreva-se agora!

Quem somos?
O Grupo dos 20 é o principal fórum
internacional para o desenvolvimento
econômico que promove uma discussão aberta e construtiva entre a
indústria e os mercados emergentes
sobre assuntos chaves relacionados à
estabilidade econômica mundial.
www.g20.com

IFC (Corporação Financeira Internacional), membro do Grupo Banco
Mundial, ajuda os países em desenvolvimento a atingirem um crescimento sustentável através do financiamento de investimentos, da prestação
de serviços de assessoria a empresas
e governos, e mobilizando recursos
no mercado financeiro internacional.
www.ifc.org

Dalberg Global Development Advisors, implementando em nome do IFC, é
uma empresa de assesoria estratégica que trabalha para elevar os níveis de
vida nos países em desenvolvimento e para abordar desafios globais.
www.dalberg.com

Para mais informação:
Andria Thomas: athomas-g20 @ dalberg.com
Nossa equipe: g20challenge @ dalberg.com

