


A ALIANÇA EMPREENDEDORA é uma organização social sem
fins lucrativos que atua nacionalmente apoiando empresas,
ONGs e governos a desenhar, testar e implantar modelos de
negócios inclusivos e projetos de estímulo e apoio ao
empreendedorismo junto a públicos de baixa renda. Com
isso, gera novas oportunidades de negócios, de trabalho e
de renda, promovendo assim o desenvolvimento
econômico e social.

Desde 2005 já apoiou mais de 50.000 microempreendedores
em todo o Brasil oferecendo conhecimento, investimento,
redes, mentoria e oportunidades de mercado.

Atuando nacionalmente, a Aliança já formou 97 ONGs em 27
estados brasileiros para replicação de suas metodologias e
foi premiada e reconhecida por organizações como Avina,
Ashoka, Folha de São Paulo e o Fórum Econômico Mundial.
Tem como parceiros e clientes empresas como Coca Cola,
Natura, Gerdau, Santander, HP, Walmart, Danone, Sebrae,
dentre outras. Em 2010 foi reconhecida a “ONG mais
confiável do Brasil” na categoria Geração de Trabalho e
Renda pela Revista Seleções.



O PROGRAMA GERAÇÃO EMPREENDEDORA é um programa completo que promove o empreendedorismo 
entre jovens, de 18 a 35 anos, de baixa renda e que fornece o apoio prático que eles precisam para 
iniciar ou melhorar os seus próprios negócios em todo o Brasil.

O QUE É:

Realizado pela Aliança Empreendedora em parceria com a Youth Business International –YBI, o 
programa ainda conta com o apoio financeiro do BID-FOMIN, Banco of America, Citi Foundation e 
Volkswagen do Brasil.

PARCERIAS:

OBJETIVO:
Apoiar o empreendedorismo jovem no Brasil, levando acesso a conhecimento, capacitação, mentoria
e facilitar acesso à credito, para que os jovens empreendedores de baixa renda possam se desenvolver
e desenvolver seus negócios ou ideias de negócios, integrando-os a uma rede nacional de
empreendedores no Programa Geração Empreendedora.



TRÊS PILARES DÃO SUPORTE AO MODELO:

Treinamento e capacitações técnicas para desenvolver habilidades 
empreendedoras e apoio em aspectos chave no desenvolvimento do 
modelo de negócio e gestão;

Acesso a microcrédito produtivo orientado através de parcerias 
locais e nacionais com instituições de microfinanças, com baixas 
taxas de juros.

Acesso a Mentoria de qualidade feita por empreendedores 
experientes e profissionais especialistas em gestão.



Como encorajar e apoiar jovens
empreendedores no Brasil a
começar e desenvolver seus
negócios com mais preparo,
estrutura e menos riscos,
criando mais oportunidades e
desenvolvimento para eles e
suas comunidades



MENTORES E PARCEIROS

INICIATIVAS E ORGANIZAÇÕES 
DE APOIO

FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS

INVESTIMENTOS/CRÉDITO

CONHECIMENTO

JOVEM EMPREENDEDOR

MERCADO

?





TREINAMENTOTREINAMENTO



Quem 
Conheço

O que Sei Quem Sou

1 - “QUEM SOU/SOMOS” – Autoimagem, identidade, sonhos e visão
de mundo;
2 - “O QUE SEI/SABEMOS” - Repertório de habilidades, conhecimentos
e experiências; e
3 - “QUEM CONHEÇO/CONHECEMOS” - Rede de contatos e
relacionamentos existentes,

A partir deles é possível “fazer com o que se têm”, usando seus talentos
e relacionamentos para “criar” oportunidades.

Este conceito é chamado de “Effectuation”* (abordagem efetiva ou
“empreendedorismo de efeito”), uma forma de ver o
“empreendedorismo” como um “conjunto de habilidades” e não como
um “dom” ou “perfil”. Através dele, “empreender” significa mais “fazer,
conectar e aprender” do que “prever” ou “planejar” um negócio.

A escolha deste conceito para a metodologia a seguir se dá tanto pela
sua simplicidade como eficácia e aplicabilidade junto aos
empreendedores de baixa renda, sendo que todas visam potencializar e
ampliar o impacto nestes 3 pilares: 1 - a visão e auto imagem dos
empreendedores, 2 - a base de conhecimentos e 3 – a rede de contatos
para gerar oportunidades.

O processos de empreender, tanto para uma pessoa como para um grupo,
organização ou comunidade nascem e crescem a partir da interação e
desenvolvimento de 3 fatores.









MENTORIAMENTORIA



•Os mentores são empreendedores voluntários selecionados que assessoram um jovem
empreendedor; o processo de mentoria é pré-requisito para o acesso ao microcrédito.

• A relação de mentoria deve acontecer por pelo menos 6 meses e consiste em um
compromisso de 4 horas por mês.

• Os parceiros do projeto estabelecem uma rede de mentores para apoiar os jovens
empreendedores da comunidade escolhida.

• As organizações aliadas (parceiros de campo) são treinados e acompanhados pela Aliança
Empreendedora na administração efetiva do programa de mentoria: incluindo a seleção dos
mentores, treinamentos, matching, monitoramento e suporte.

PROGRAMA ESTRUTURADO DE MENTORIA CONSTRUÍDO COM BASE NAS EXPERIÊNCIAS
E BOAS PRÁTICAS DA ALIANÇA EMPREENDEDORA.



CRÉDITOCRÉDITO



• Todos os beneficiários do programa GERAÇÃO EMPREENDEDORA que receberem
crédito terão passado pelo programa de treinamento e receberão orientações sobre
gestão financeira. Eles também terão o acompanhamento de um mentor pelo menos
no 6 meses a partir da liberação do crédito.

O SISTEMA DE MICROCRÉDITO SERÁ ESTABELECIDO POR MEIO DE PARCERIAS COM
INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO LOCAIS E/OU NACIONAIS PARA QUE OS JOVENS
EMPREENDEDORES APOIADOS PELO PROGRAMA TENHAM ACESSO A CRÉDITO.



REDE DE APOIOREDE DE APOIO



• No TAMO JUNTO o jovem empreendedor pode fazer um diagnóstico sobre 11 temas de gestão
de negócio para identificar a sua necessidade e acessar diversos conteúdos para solucioná-la

• Após a realização do diagnóstico o jovem poderá ter acesso à diversos tipos de conteúdo para a
o crescimento do seu negócio, incluindo as mais de 30 video-aulas já diponibilizadas no portal
em sua versão beta

• O Jovem também tem acesso ao curso online – Modo on – para desenvolver sua ideia de
negócio ou negócio já existente

• Além de conteúdo online o jovem empreendedor ainda encontrará serviços, redes e eventos de
apoio à microempreendedores de baixa renda em sua região

• O TAMO JUNTO oferece a oportunidade de o jovem empreendedor desfrutar de uma formação
continuada e possibilita a extensão do apoio oferecido pelo programa GERAÇÃO
EMPREENDEDORA

TAMO JUNTO É O PONTO DE ENCONTRO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES PARA
OFERECER AO MICROEMPREENDEDOR(A) BRASILEIRO(A) MAIS OPORTUNIDADES DE
CRESCIMENTO ATRAVÉS DE CONTEÚDOS, SERVIÇOS E EVENTOS.



Locais de atuação das 
organizações aliadas

Resultados Alcançados de agosto 
de 2016 a  setembro de 2017

15
CIDADES 

ATENDIDAS



Dentre os principais resultados destacam-se:

Resultados Alcançados de agosto de 2016 a setembro de 2017

17
ORGANIZAÇÕES 

ALIADAS 
FORMADAS



Dentre os principais resultados destacam-se:

Resultados Alcançados de agosto de 2016 a setembro de 2017

1727 
EMPREENDEDORES 
PRESENCIALMENTE
1503 VIRTUALMENTE

91%
DE 

EMPREENDEDORES 
COM AUMENTO NAS 

COMPETÊNCIAS 
EMPREENDEDORAS



Dentre os principais resultados destacam-se:

Resultados Alcançados de agosto de 2016 a setembro de 2017

409
EMPREENDEDORES 

ATENDIDOS COM 
MENTORIA



JUNTE-SE A NÓS 
NA MISSÃO DE FAZER O BRASIL UM PAÍS MAIS EMPREENDEDOR !



Tatiana Rogovschi Garcia
tatiana@aliancaempreendedora.org.br
+55 11 99624-0636 / 3104-7672

Regina Pfifiner
regina@aliancaempreendedora.org.br
+55 11 94949 8408 / 3104-7672


