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Quer nos ajudar a mudar a vida de microempreendedores no Brasil? 
 
Seja um LÍDER TAMO JUNTO! 

O Tamo Junto é um programa da Aliança Empreendedora para fomentar a colaboração e a 

formação de rede entre microempreendedores através de um website e da ação de LÍDERES 

voluntários em todo o Brasil. 

Nosso objetivo é que os LÍDERES organizem encontros com microempreendedores com o foco 

em incentivá-los a colaborar, a desenvolver a sua rede de contatos a favor do negócio, além de 

ensiná-los a acessar o website e todos os recursos que dispomos para ajuda-lo a se 

desenvolver. 

Os LÍDERES receberão treinamento e acompanhamento on-line da Aliança Empreendedora 

para a realização dos encontros e do apoio ao microempreendedor. 

Quer fazer parte dessa LIGA e mudar a vida de microempreendedores brasileiros? 

Mande um e-mail para tamojunto@aliancaempreendedora.org.br com o assunto: LÍDER. 

Entraremos em contato com você ou com sua organização para detalhar melhor o processo. 

Para saber mais sobre o website, acesse a matéria de lançamento do projeto que publicamos 

aqui no blog em abril: http://www.aliancaempreendedora.org.br/blog/2014/04/04/alianca-

empreendedora-desenvolve-plataforma-on-line-para-o-apoio-a-microempreendedores/ 
 

Sobre o Programa Tamo Junto: 

Com o patrocínio da Câmara Andina de Fomento (CAF), a Aliança está desenvolvendo uma 

plataforma on-line de conteúdo e troca de informações que visa melhorar e desenvolver os 

negócios dos microempreendedores cadastrados. Nela, A Aliança disponibilizará vídeos, textos 

e ferramentas para ajudar o empreendedor no seu desenvolvimento, e consequentemente 

desenvolver seus negócios. 

Além de ter acesso a conteúdos focados em questões financeiras, e habilidades gerenciais e 

empreendedoras, os microempreendedores(as) poderão usar a plataforma para estabelecer 

contato com organizações de apoio e outros microempreendedores para troca de experiências, 

além de voluntários dispostos a se tornarem mentores dos empreendedores cadastrados. 

Para complementar e enriquecer a atuação on-line, a Aliança Empreendedora está 

desenhando uma estratégia de mobilização de pessoas e organizações dispostas a criar e 
manter redes presenciais de colaboração entre microempreendedores(as), o Programa Tamo 

Junto. Para isso, a metodologia da Aliança Empreendedora está sendo adaptada a encontros 

curtos voltados à colaboração e à troca de desafios e soluções, e as organizações e pessoas 

mobilizadas serão treinadas para representar o Programa Tamo Junto voluntariamente em 

suas cidades. Prefeituras, ONGs, associações comerciais, associações de bairros, outras 

organizações e pessoas podem fazer parte da rede de apoio do Programa Tamo Junto e 
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realizar esses eventos para promover o desenvolvimento de microempreendedores em suas 

localidades.  

 
Sobre a Aliança Empreendedora:  

Organização que apoia empresas, organizações sociais e governos a desenvolver modelos de 

negócios inclusivos e projetos de apoio a microempreendedores de baixa renda, ampliando o 

acesso a conhecimento, redes, mercados e crédito para que desenvolvam ou iniciem seus 

empreendimentos. 
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