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Relatório de Projetos.
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carta da diretoria executiva. 
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2019 foi um ano de muitos aprendizados, finalizamos programas grandes e
nacionais com um olhar de avaliação de impacto muito mais aprofundado do que
em anos anteriores, entendemos a mudança de relacionamento com as empresas
parceiras e passamos a compreender com mais clareza a importância do
investimento no nosso trabalho institucional.

Foram 5 avaliações de impacto contratadas em
2019 para análise de projetos diferentes. O
olhar externo nos trouxe a possibilidade de
analisarmos nossos resultados por diversos
ângulos e recortes específicos o que nos fez
pensar em melhorias nas nossas metodologias
internas e na criação de novas metodologias
pensando em resultados ainda melhores.

A mudança de olhar para o nosso trabalho foi uma virada fundamental em 2019, o
que anteriormente era liderado pelas equipes de sustentabilidade das grandes
companhias migrou para outras áreas ligadas à estratégia do negócio. Isso nos
mostrou o impacto da mudança no comportamento do consumidor que está cada
vez mais exigindo que as marcas estejam atreladas com profundidade à uma causa
social específica. Mais uma vez nos trouxe a certeza de que nossa expertise é mais
do que necessária para os parceiros que querem se atrelar ao empreendedorismo
e o nosso papel de educação desse parceiro para as reais necessidades dos
empreendedores que apoiamos.
Neste relatório vocês poderão navegar nas nossas conquistas de forma mais
quantitativa dando forma a essas conquistas e transformações. Boa leitura. 

Equipe Aliança Empreendedora
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O programa Parceiros em Ação, uma iniciativa do Banco
Santander, executada pela Aliança Empreendedora, nasceu em
2013 com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de
microempreendedores em regiões de baixa renda onde o
Prospera Santander Microfinanças está presente. Oferece
apoio espeializado e metodologia de gestõ de negócios e
educação financira e aos microempreendedores, o

estados brasileiros
65% mulheres
55% com renda abaixo de 2 salários mínimos
109 empreendedores mentorados
82 mentores voluntários
19% aumentou o faturamento do negócio 
10% se formalizou ou regularizou o negócio 
4% aumentou o número de funcionários

Resultados 2019
3176 empreendedores
apoiados
131 municípios de 20 

programa parceiros em ação.
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fortalecimento do seu
modelo de gestão.
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empreendedoras da moda.
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O Empreendoras da Moda foi um projeto realizado em parceira
com o Instituto Lojas Renner, focado no setor têxtil e com o
objetivo de: 
- fortalecer competências empreendedoras;
- acompanhar o desenvolvimento das beneficiadas;
- fomentar e analisar o impacto;
- medir as mudanças em assuntos abordados pela
metodologia;
- registrar transformações comportamentais e estruturais;
- aplicar ferramentas e metodologias avaliativas da Aliança
Empreendedora.

Resultados 2019
255 beneficiadas diretamente pelo projeto
222 empreendedoras individuais
05 grupos produtivos em Porto Alegre
06 grupos produtivos em Florianópolis
92% mulheres
31% negras
65% brancas
89% de satisfação (NPS)
91% de aproveitamento (Bússola do Empreendedor)
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tecendo sonhos.
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O programa Tecendo Sonhos é uma iniciativa da Aliança
Empreendedora, com o objetivo de promover relações dignas
de trabalho na cadeia da moda com o público de facções de
costura por meio do empreendedorismo. As ações do
programa buscam integrar micro e pequenos empreendedores
de facções têxteis, organizações sociais que trabalham com
migração, governo, redes, pesquisadores e tecnologias que
transformem as relações de sua cadeia e o consumo
responsável. Em 2019 destacamos como parceiros de
implementação e estratégia: CAMI, Presença na América Latina
– PAL, Abit – Associação Brasileira da Indústria Têxtil, ABVETEX –
Associação Brasileira do Varejo  Têxtil,   Instituto  InPACTO,
Estilistas Brasileiros e Alinha.
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Resultados 2019
464 beneficiados diretamente pelo projeto
70% mulheres e 98% bolivianos
12 imigrantes formados como replicadores da metodologia
6 novos conteúdos (vídeos e spots para rádios)
sobre inclusão financeira para imigrantes
1 pesquisa sobre inclusão financeira de imigrantes da área
da costura e 1 pesquisa de avaliação de impacto de 5 anos
do programa
97% de satisfação (NPS)
92% de aproveitamento (Bússola do Empreendedor)

tecendo sonhos.

19
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Uma plataforma online e mobile friendly que empodera o
microempreendedor brasileiro, oferecendo inspiração e
conhecimento necessário para que criem, desenvolvam e
profissionalizem o negócio, fazendo dele uma alternativa de
trabalho digna e fonte de renda, o tamojunto.org.br é
totalmente gratuito, criado e gerido pela Aliança
Empreendedora.

tamo junto.

19

Número total de inscritos na plataforma: 
32.335 (4.047 acessaram 3 ou mais conteúdos)
Novos inscritos em 2019:
4.769 (1.037 acessaram 3 ou mais conteúdos)

Público:
63,04% são mulheres
40,94% tem entre 26 e 35 anos
50,67% são negros
Média de 1,48 conteúdos acessados por
usuário
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tamo junto.
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 Como organizar as finanças do seu negócio
 Como divulgar o seu negócio
 Precificação: Como formar o preço do seu produto ou serviço
 Como planejar as tarefas do seu dia a dia
 Como desenhar um modelo de negócio - Canvas

Origem/mídia:
Busca orgânica: 51,78%   
Link direto: 18,06%
Youtube: 13,06
Facebook mobile: 5,18%
E-mail: 3,98%
Página mais acessada: "Como parar de vender fiado de uma vez
por todas"
Dias e horários mais acessados: Terças e quintas entre 14h e 16h

Youtube:
471.019 visualizações em 2019
2.823 inscritos em 2019
217.464 páginas visualizadas (57,80% acessadas pelo mobile)
Vídeos mais acessados: 

1.
2.
3.
4.
5.
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O programa Empreender 360  é
um  think  and  action  tank  voltado à inclusão produtiva pelo
empreendedorismo e buscando o fomento de mais e melhores
soluções de apoio a empreendedores de baixa renda no Brasil.
Trabalhamos com  o ecossistema empreendedor brasileiro
através de produção de conhecimento,  ações de influência
como eventos e advocacy, e  awareness  (disseminação da
causa). Ele é um projeto executado pela Aliança
Empreendedora em parceria com o Bank of America.

empreender 360.

19
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empreender 360.
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Resultados 2019
297 pessoas participaram do Fórum e encontros multissetoriais
1172 novos usuários na plataforma empreender360.org.br, o
que representa um aumento de 128% em relação a 2018
429 inscrições em 3 treinamentos online de capacitação para
profissionais do ecossistema
13M de pessoas tiveram um contato com os estudos realizados
pelo programa em 2019 através da imprensa e mídia online
Alcançando cada vez mais profissionais, organizações e o Poder
Público, o programa consolidou a sua presença no
ecossistema. Esperamos para 2020 poder observar os
resultados gerados por essas conexões.
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guru de negócios
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A mentoria é um processo de troca de  experiências e foi
desenvolvida para  oferecer suporte personalizado aos
empreendedores no desenvolvimento de suas  habilidades
para empreender e para  auxiliá-los a identificar oportunidades
durante a abertura ou crescimento dos seus negócios. 

Entendendo a importância da mentoria, a Aliança
Empreendedora lançou em 2019 o Guru de Negócios, sua
plataforma própria de mentoria. 

Resultados 2019
257 empreendedores em relação de mentoria
78% de taxa de sucesso
75% de taxa de resposta da avaliação final do processo
96% de satisfação com o programa de mentoria (NPS)
96% de satisfação com o mentor (NPS)
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prêmios e reconhecimentos.
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Prêmio Abraps 2019

Global Citizen Prize 2019

VIRADA SUSTENTÁVEL

FINALISTA - TAMOJUNTO.ORG.BR
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empoderamento empreendedor
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A maioria se sente mais empreendedora a partir da sua
participação nos treinamentos da Aliança Empreendedora.

O programa, foi de muita luz e esperança para minha vida, porque me deu
formação, capacitação, ferramentas a qual me orientaram para ter as melhorias
que eu fiz até agora na minha oficina de costura e com meus fornecedores.
Daniela Garci – empreendedora imigrante

Foi bom parar pra colocar a mão na massa, praticar. Eu tenho que fazer, mas não
faço. A assessoria me forçou a fazer coisas que eu deixava para trás.
Érica Biondo – empreendedora que participou da caravan online e recebeu
assessorias

Depois do apoio do Tecendo Sonhos eu entendi melhor quanto custa o meu
serviço e tive coragem de impor meu preço para um cliente antigo. Na hora ele
falou que não aceitaria, que tinham outros que faziam, mas no dia seguinte me
procurou e disse que aceitava meu preço pois tenho um bom acabamento.
Nilton Vargas – beneficiado do programa em 2019

Resultados de impacto:
58% declaram percepção de aumento de renda
24%  dos empreendedores que não tinham negócio começaram
a empreender
13%  dos empreendedores que não eram formalizados  se
formalizaram
Média de 0,58 postos de trabalho criados
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parceiros financiadores.
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Accenture
Assaí Atacadista
Banco Santander
Bank of America

Brilhante | Unilever
Cyrela

Danone
Facebook

Fundação Paulistana
Fundação Volkswagen

Fundação Telefônica Vivo
IDB Lab

Instituto Alcoa
Instituto C&A

Instituto Lojas Renner
Instituto Pão de Açúcar

Mastercard Center for Inclusive Growth
Mercado Livre

Serasa Experian
Youth Business International

Zara - INDITEX
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demonstrativo financeiro
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O resultado das avaliações de 2019 e as novas necessidades dos parceiros
nos fizeram concluir que o que faz a Aliança Empreendedora ser referência
no apoio ao empreendedor de baixa renda é o trabalho institucional que
fazemos, isso nos faz diferente de uma consultoria. São 14 anos apoiando
mais de 100 mil empreendedores diretamente que faz com que tenhamos
a expertise para pautar o trabalho que fazemos e como fazemos. Olhar
para dentro é tão importante quanto olhar para fora.

Nossa missão de permanece inalterada. Nosso DNA está cada vez mais
fortalecido e com o destino de mostrar sempre, e cada vez mais de que,
TODOS e CADA UM podem empreender.

carta final. 

Helena Casanovas Vieira
Diretora Presidente

2020 se mostra desafiador, fazer nosso
conteúdo alcançar muito mais
empreendedores, trazer o feminismo e o
antirracismo de forma transversal a tudo o
que fazemos, olhar para a melhoria na entrega
da mentoria e pautar o poder público com
soluções que alavanquem o ecossistema de
apoio ao microempreendedor, são alguns dos
desafios que nos esperam esse ano. Contar
com uma equipe que além de instruir o
empreendedor também sabe como testar,
aprender rápido e melhorar, nos dá a certeza
de que esse ano será um ano de revolução.


