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A Aliança Empreendedora
A Aliança Empreendedora é uma organização sem fins lucrativos que
desde 2005 apoia microempreendedores em comunidades de baixa
renda em todo o Brasil. Desde sua fundação, a Aliança já apoiou mais de
50.000 empreendedores, desenvolvendo competências e habilidades
para empreender, capacitando e conectando-os a uma rede de apoio que
os impulsione. Acreditamos que Todos Podem Empreender e que o
empreendedorismo é uma ferramenta poderosa de inclusão econômica e
social, e acreditamos também que apoio ao empreendedor gera
transformação de longo prazo na sua vida e na comunidade à sua volta. 



Missão: Unir forças e viabilizar
acessos para que pessoas e
comunidades de baixa renda
possam ser empreendedoras,
promovendo a inclusão e o
desenvolvimento econômico
e social.

Visão: Fazer da economia um
lugar para todos. 



Números e Impacto 
 
 

Mais de 50 clientes e parceiros; 
Reconhecida como uma das 100 melhores ONG’s do país pela Revista Época em 2017. 
Mais de 120 projetos realizados; 
64.496 microempreendedores (as) apoiados; 
107 organizaçoes capacitadas nas metodologias da Aliança Empreendedora em 26
estados; 
13 prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais; 
4 equipes no Brasil – Curitiba/PR, São Paulo/SP, Recife/PE, e Salvador/BA;  
Mais de 13.500 membros e seguidores em redes sociais; 
Mais de 300 matérias em mídia nacional e internacional como: Folha de SP, O Globo,
EXTRA, Gazeta do Povo, Liberátion, Época, PEGN, Época Negócios, Exame PME, Caldeirão
do Huck, Futura, Record, Band e Globo. 



NÓS ACREDITAMOS
QUE TODOS PODEM

EMPREENDER!



Effectuation

Ao invés de focar no desenvolvimento de um plano de
negócios baseado em previsões para o futuro, a
metodologia da Aliança se utiliza da abordagem da teoria
Effectuation para estimular os microempreendedores(as) a
criarem e ampliarem seus negócios a partir do que eles
têm, desenvolvendo três pilares fundamentais: 



1. QUEM SOU

2. O QUE SEI 3. QUEM CONHEÇO

1. Quem eles são (identidade,
sonhos e autoimagem); 
 
2. O que eles sabem
(conhecimentos e experiências);
 
3. Quem eles conhecem (rede
de contatos).  



A aplicação dessa teoria se dá tanto pela sua
simplicidade, como pela sua eficácia junto à
microempreendedores(as) de baixa renda,

que, em geral, começam com o que tem para
criar oportunidades



A Mentoria
A mentoria é um processo de troca de

experiências e foi desenvolvida para

oferecer suporte personalizado aos

empreendedores no desenvolvimento das

habilidades para empreender e para

auxiliá-los a identificar oportunidades

durante a abertura e o crescimento dos

seus negócios 



+ 450 empreendedores apoiados por mentores
voluntários desde 2015 

 
+ 100 empreendedores apoiados por mentores

voluntários em 2018 
 

102 mentores treinados na metodologia de
mentoria da AE em 2018 

 



Estrutura da mentoria

Inscrições

Treinamento para
Empreendedores

e Mentores
Online 

Matching: conexão
entre

empreendedor e
mentor  

1° Mês de 
Mentoria: Plano

de Ação 

2° a 5º Mês de
Mentoria 

6º Mês de
Mentoria: 

Encerramento

Feito pela Equipe da
Aliança Empreendedora

Entrega do 
Relatório Final

5 Horas/Mês



Treinamento 
de Mentores

Todos os mentores são convidados a assistir o
Curso para Mentores – Preparação para ser um
Mentor, disponível na plataforma Tamo Junto.  

 
É obrigatória a conclusão do curso para o início

da relação de mentoria. 
 

O curso emite certificado, gerado
automaticamente logo após a conclusão. 



Os 6 vídeos
O curso conta com 6 vídeos, com os seguintes temas:

  
# 1 : Aliança Empreendedora e Teoria do Effectuation; 
 
 # 2: O  que é mentoria; 
 
 # 3:  O papel do mentor; 
 
 # 4:   Etapas da mentoria; 
 
 # 5: Desafios da mentoria; 
  
 # 6: Dicas e técnicas de facilitação . 



É PAPEL DO MENTOR:

Compartilhar experiência e conhecimento  

Desenvolver a autoconfiança e a autoestima do
empreendedor 

Encorajar e guiar o Empreendedor



Treinamento  
de Empreendedores
Todos os empreendedores mentorados são
convidados a assistir o Curso para
Empreendedores – Preparação para a mentoria,
disponível na plataforma Tamo Junto.  
 
É obrigatória a conclusão do curso para o início da
relação de mentoria. 
 
O curso emite certificado, gerado
automaticamente logo após a conclusão. 



Os 2 Vídeos
O curso conta com 2 vídeos, com
os seguintes temas:  
  
 # 1 : O  que é mentoria 
 
  # 2:   Etapas da mentoria 



MATCHINGMATCHING
O matching é o casamento entre um mentor e o empreendedor a ser mentorado.
Essa conexão inicia através da análise de perfis, com informações coletadas no
momento da inscrição, em que mentores detalham sobre suas experiências
pessoais e profissionais, além de conhecimentos específicos que podem colaborar
para a sua atuação como mentor e, de outro lado, empreendedores contam sobre
o seu negócio, as dificuldades enfrentadas e objetivos para com a mentoria. São
conectados mentores e empreendedores com experiências e necessidades,
consequentemente, complementares. Áreas de atuação próximas e
conhecimentos específicos são considerados prioritariamente para esse
casamento.  



ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO

Os mentores devem disponibilizar até 4 horas mensais para a
mentoria. Os encontros podem acontecer via chamada telefônica,
plataformas online (Hangout, Skype, appear.in) ou presencialmente,
conforme a disponibilidade de ambos. 

O primeiro encontro de mentoria é dedicado ao planejamento
da relação. Expectativas, regras de convivência, dinâmica de

trabalho e plano de ação. 



Nos encontros de acompanhamento, é introduzido o tema definido no
encontro de planejamento, com objetivo de levantar as dificuldades que
o empreendedor encontra em relação a ele e estimulá-lo a levantar
possíveis soluções para as suas próprias dificuldades, finalizando com a
construção de um plano de ação para implantação de tais, com tarefas e
desafios a serem realizados pelo empreendedor.  

No último mês do Programa, a Equipe de Mentoria solicitará aos
empreendedores e mentores uma avaliação final. Serão disponibilizados

também pela Equipe da Aliança Empreendedora ao final da relação, o
certificado de participação aos mentores voluntários. 



Equipe Mentoria 
mentoria@aliancaempreendedora.org.br 
 
Carolina Calefi 
carol.calefi@aliancaempreendedora.org.br 
 
 


