
Quer saber mais sobre os conteúdos de gestão financeira
e desenvolvimento de habilidades empreendedoras do
Tamo Junto? Esse guia é perfeito pra você!

GUIA DE CONTEÚDOS

http://www.tamojunto.org.br/


SOBRE O TAMO JUNTO

Foi lançado em 2014 pela Aliança Empreendedora.

Quem pode acessar o Tamo Junto:
• Todo microempreendedor brasileiro com acesso a internet pode contar com o

apoio da Aliança Empreendedora.

O que você encontrará na plataforma:
• Cursos com certificados;
• Videoaulas exclusivas;
• Materiais para downloads;
• Blog com conteúdos inspiradores;
• Artigos exclusivos;
• Opção de salvar em seus favoritos;
• Espaço para comentar experiências e dúvidas em todos os conteúdos;
• Bússola do empreendedor (ferramenta de autoreflexão e dicas para conhecer

melhor seu perfil empreendedor e ver como melhorá-lo).

Quem é responsável pelos conteúdos:
• Os conteúdos e cursos da plataforma são realizados pela equipe da Aliança

Empreendedora e parceiros com o objetivo de ajudar quem empreende e o seu
negócio se tornarem cada vez melhores e protagonistas de sua própria trajetória
empreendedora.



77% são mulheres

62% já empreendem

55% são negros

+ de 66 MIL
usuários no Tamo Junto inscritos no Youtube

+ de 66 MIL

DADOS SOBRE NOSSO PÚBLICO

taxa de finalização dos 
cursos (exceto Kiteiras) 
*Média dos cursos online 
gratuitos da Harvard: 7,7%

taxa de finalização dos 
cursos - Kiteiras
(Projeto possui ações específicas com os cursos)

19,16% 46,31%



CONTEÚDO SOBRE A COVID19

COVID 19

Playlist Negócios em tempos de crise - lives diárias e completas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLkVz71S0KD7jv0J0oPUcUtNC79MQ7xR3

Playlist Negócios em tempos de crise - com lives editadas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLkVz71S0KD7jIprHMyYhRoJj1_f_M7su

Pasta para disseminação dos conteúdos separada por tema
https://www.dropbox.com/sh/kyqeg1y4xevwrtk/AACHsInqsbi24lIZAqE1rw4ja?dl=0

Pasta com a campanha compre do pequeno
https://www.dropbox.com/sh/pbz7uvge0uv8lfy/AAAMMoV70NiokFBcg2kWVvHua?dl=0

Podcasts
https://open.spotify.com/show/47nt2rdm3FPQmmNp3LtMbu

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLkVz71S0KD7jv0J0oPUcUtNC79MQ7xR3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLkVz71S0KD7jIprHMyYhRoJj1_f_M7su
https://www.dropbox.com/sh/kyqeg1y4xevwrtk/AACHsInqsbi24lIZAqE1rw4ja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pbz7uvge0uv8lfy/AAAMMoV70NiokFBcg2kWVvHua?dl=0
https://open.spotify.com/show/47nt2rdm3FPQmmNp3LtMbu


O QUE TEM NO TAMO JUNTO?

CONECTE-SE GRATUITAMENTE 
PARA DESENVOLVER SEU NEGÓCIO

JUNTOS, VAMOS AJUDAR VOCÊ 
A DESENVOLVER O SEU NEGÓCIO

Empreender Modo On –
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/empreender-modo-on-9a-edicao/
Esse curso online foi desenhado para apoiar você nos primeiros momentos do seu
empreendimento. São 12 episódios de 5 a 10 minutos, onde você será desafiado(a) a
colocar o conhecimento aprendido na prática e impulsionar o seu negócio!

COMEÇAR A EMPREENDER

Como ser um(a) empreendedor(a) mais eficiente –
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/como-ser-um-empreendedor-mais-
eficiente/https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/como-ser-um-empreendedor-mais-
eficiente/ Reúne 8 videoaulas de em média 10 minutos desenhadas para apoiar quem empreende na hora
de organizar as atividades do seu negócio de forma certa com o menor uso de recursos e tempo possível,
dominar o processo e ser habilidoso e rápido.

Porque você e todo mundo pode empreender –
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/porque-voce-e-todo-mundo-pode-empreender-4a-edicao/
Esse curso online foi desenhado pela Aliança Empreendedora com 12 aulas de 5 a 8 minutos, para te apresentar a Teoria
Effectuation, uma teoria que foi desenvolvida pela professora Dra. Saras Sarasvathy, após ela realizar uma pesquisa para
tentar descobrir o que está por trás de um empreendedor de sucesso, como eles pensam e encaram problemas do seu dia a
dia.

Como cuidar do dinheiro do seu negócio – https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/como-cuidar-do-dinheiro-do-
seu-negocio-2/ Curso criado para apoiar a desenvolver a saúde financeira do seu negócio com 9 aulas de em média 1 minutos.
Então, se você anda misturando o dinheiro do negócio com o pessoal, está passando dificuldades
com o seu negócio ou ainda tem acabado o mês sempre no vermelho.

GESTÃO FINANCEIRA

https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/empreender-modo-on-9a-edicao/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/como-ser-um-empreendedor-mais-eficiente/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/porque-voce-e-todo-mundo-pode-empreender-4a-edicao/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/como-cuidar-do-dinheiro-do-seu-negocio-2/


O QUE TEM NO TAMO JUNTO?

VIDEOAULAS ONLINE E GRATUITOS

https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-comecar-a-empreender/
Planejamento estratégico – 6:02
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/planejamento-estrategico/
Expansão do Negócio – 8:42
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/arrasando-expansao-do-negocio/
Análise FOFA – 1:05
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/pa-pum-analise-fofa/
Inovação não é só tecnologia – 0:58
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/pa-pum-inovacao-nao-e-so-
tecnologia/

Dados
O empreendedorismo tem gênero? – 1:35
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/empreendedorismo-tem-genero/
O empreendedorismo tem cor? – 1:27
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/empreendedorismo-tem-cor/
O Brasil é um país empreendedor? – 1:24 
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/o-brasil-e-um-pais-empreendedor/
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O QUE TEM NO TAMO JUNTO?

CURSOS ONLINE E GRATUITOS

Vendas e Comunicação para o seu negócio
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/vendas-e-comunicacao-para-o-seu-
negocio-1a-edicao-2/

Seleção Melhores do Youtube pelo Tamo Junto: Como impulsionar as finanças do seu negócio com 
Nathália Arcuri
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/selecao-melhores-do-youtube-pelo-tamo-
junto-como-impulsionar-as-financas-do-seu-negocio-com-nathalia-arcuri/

Seleção Melhores do Youtube pelo Tamo Junto: Pega a visão com Rick Chesther!
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/selecao-melhores-do-youtube-pelo-tamo-
junto-pega-visao-com-rick-chesther/

Como cuidar do dinheiro do seu negócio
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/como-cuidar-do-dinheiro-do-seu-negocio-
2/

Porque você e todo mundo pode empreender
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/porque-voce-e-todo-mundo-pode-
empreender-4a-edicao/

Adaptando seu negócio à crise
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/izettle-educa-adaptando-seu-negocio-a-
crise/

Como empreender em tempos de crise
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/empreender-em-tempos-de-crise/
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O QUE TEM NO TAMO JUNTO?

CURSOS ONLINE E GRATUITOS

Mulher Maravilha: empreendedorismo e empoderamento feminino
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/mulher-maravilha-
empreendedorismo-e-empoderamento-feminino-2/

Empreender Modo On
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/empreender-modo-on-9a-
edicao/

Artesanato & Costura: Esse é meu negócio
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/artesanato-costura-esse-e-meu-
negocio/

Como arrasar nas vendas online – parceria com o Mercado Livre
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos/como-arrasar-nas-vendas-
online-parceria-com-o-mercado-livre/

E outros!
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O QUE TEM NO TAMO JUNTO?

VIDEOAULAS

Gestão do negócio
Como começar a empreender – 10:47
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-comecar-a-empreender/
Planejamento estratégico – 6:02
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/planejamento-estrategico/
Expansão do Negócio – 8:42
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/arrasando-expansao-do-negocio/
Análise FOFA – 1:05
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/pa-pum-analise-fofa/
Inovação não é só tecnologia – 0:58
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/pa-pum-inovacao-nao-e-so-
tecnologia/

Dados
O empreendedorismo tem gênero? – 1:35
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/empreendedorismo-tem-genero/
O empreendedorismo tem cor? – 1:27
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/empreendedorismo-tem-cor/
O Brasil é um país empreendedor? – 1:24 
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/o-brasil-e-um-pais-empreendedor/
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O QUE TEM NO TAMO JUNTO?

Gestão financeira
Como poupar – 1:01
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/pa-pum-como-poupar/
Cálculo da comissão – 1:05
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/pa-pum-calculo-da-comissao/
Como definir o próprio salário – 5:43
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/arrasando-como-definir-o-proprio-salario/
5 segredos para guardar dinheiro – 5:29
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/arrasando-5-segredos-para-guardar-dinheiro/
Como formar o preço do seu produto ou serviço – 8:28
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-formar-o-preco-do-seu-produto-ou-servico/
Como quitar dívidas e evitar a inadimplência – 11:43
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-quitar-dividas-e-evitar-a-inadimplencia/
Outros tipos de financiamento e formas alternativas – 17:39
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/outros-tipos-de-financiamento-e-formas-alternativas/
Como organizar as finanças do seu negócio – 10:51
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-organizar-as-financas-do-seu-negocio/
Como separar as finanças do negócio das finanças pessoais – 4:18
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-separar-as-financas-do-negocio-das-financas-pessoais/
Como parar de vender fiado de uma vez por todas – 8:09
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/arrasando-como-parar-de-vender-fiado-de-uma-vez-por-todas/
Cobrança: Como sair de uma saia justa - 0:50
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/pa-pum-cobranca-como-sair-de-uma-saia-justa/
Como reduzir custos – 6:29
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-reduzir-custos/
Como acessar microcrédito – 14:55
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-acessar-microcredito/

VIDEOAULAS

https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/pa-pum-como-poupar/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/pa-pum-calculo-da-comissao/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/arrasando-como-definir-o-proprio-salario/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/arrasando-5-segredos-para-guardar-dinheiro/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-formar-o-preco-do-seu-produto-ou-servico/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-quitar-dividas-e-evitar-a-inadimplencia/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/outros-tipos-de-financiamento-e-formas-alternativas/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-organizar-as-financas-do-seu-negocio/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-separar-as-financas-do-negocio-das-financas-pessoais/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/arrasando-como-parar-de-vender-fiado-de-uma-vez-por-todas/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/pa-pum-cobranca-como-sair-de-uma-saia-justa/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-reduzir-custos/
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/como-acessar-microcredito/


O QUE TEM NO TAMO JUNTO?

VIDEOAULAS

Vídeos de  depoimento
Minha trajetória foi assim
• Olímpio (Marido de aluguel) – 4:22
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/minha-trajetoria-foi-assim-
olimpio-marido-de-aluguel/
• Elma (vendia roupas em uma arara e agora tem uma barraca) – 3:51
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/minha-trajetoria-foi-assim-elma/
• Paula (Vende de porta em porta e de tudo - roupas, cosméticos, cama, mesa, banho, 

acessórios, etc) – 4:26
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/minha-trajetoria-foi-assim-
paula/

Paraná de empreendedores: 
• Julia da Smart Coach (coach esportiva) – 4:35
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/parana-de-empreendedores-
%e2%80%8bcomece-com-o-minimo-mas-comece-com-%e2%80%8bjulia-da-smart-coach/
• Tatiana Ferreira e Maria Eduarda Oliveira do Blog Baixa Gastronomia (uma brincadeira que 

virou um negócio) – 4:06
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/parana-de-empreendedores-
transformamos-nosso-hobby-num-negocio/
• Márcio Baldo do TI Verde (empresa que coleta sucata eletrônica) – 3:21 
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/parana-de-empreendedores-
porque-nao-fazer-uma-empresa-que-colete-sucata-eletroeletronica/
• Ademir Lopes, da Sonheria Lopes – 3:07
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/video-aulas/parana-de-empreendedores-
pedi-as-contas-e-comecei-fazer-sonho/
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O QUE TEM NO TAMO JUNTO?

ARTIGOS

Gestão financeira
Como definir o salário do empreendedor? 
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-definir-o-salario-do-empreendedor/
5 segredos para você conseguir guardar dinheiro 
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/5-segredos-para-voce-conseguir-guardar-dinheiro/
Como parar de vender fiado de uma vez por todas 
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-parar-de-vender-fiado-de-uma-vez-por-todas/
Vale a pena usar maquininha de cartão no meu negócio?
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/vale-pena-usar-maquininha-de-cartao-no-meu-negocio/
Microcrédito: difícil mas possível! 
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/microcredito-dificil-mas-possivel/
Como separar as finanças do seu negócio das finanças pessoais 
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-separar-as-financas-do-seu-negocio-das-financas-pessoais/
Como reduzir os custos 
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-reduzir-os-custos/
Calculando o preço do meu produto ou serviço 
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/calculando-o-preco-do-meu-produto-ou-servico/
Tempos de crise: como lidar com uma queda de faturamento não prevista
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/tempos-de-crise-como-lidar-com-uma-queda-de-faturamento-nao-prevista/
Linhas de crédito: para pagar as contas e depois o planejamento futuro
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/linhas-de-credito-para-pagar-as-contas-e-depois-o-planejamento-futuro/

Gestão financeira emergencial: o que você precisa organizar agora em seu negócio
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/gestao-financeira-emergencial-o-que-voce-
precisa-organizar-agora-em-seu-negocio/
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Gestão financeira
3 opções de crédito para MEIS e pequenos empreendedores
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/3-opcoes-de-credito-para-meis/
Flexibilidade das leis trabalhistas para funcionários na crise
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/flexibilidade-das-leis-trabalhistas-para-
funcionarios-na-crise/

Inspiracional
O Brasil é um país empreendedor?
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/o-brasil-e-um-pais-empreendedor/
Empreender, é só começar! 
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/empreender-e-so-comecar/
Os primeiros passos para empreender 
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/os-primeiros-passos-para-empreender/
Todo empreendedor é SUPER!
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/todo-empreendedor-e-super/

Gestão do negócio
Como trabalhar pela internet? Técnicas e ferramentas para gestão do tempo
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-trabalhar-pela-internet-tecnicas-e-ferramentas-para-
gestao-do-tempo/
Como fazer máscaras de tecido para uso não profissional?
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-fazer-mascara-de-tecido-para-uso-nao-profissional/
Como fidelizar clientes
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-fidelizar-clientes/
3 dicas para reduzir a conta de luz de pequenos negócios
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/reduzir-a-conta-de-luz-de-pequenos-negocios/
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ARTIGOS

Gestão do negócio
Como abrir um MEI e Portal do Empreendedor
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-abrir-um-mei-e-portal-do-empreendedor/
Mindset: tire sua ideia do papel!
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/mindset-tire-sua-ideia-do-papel/
Boas práticas para bares e restaurantes
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/boas-praticas-para-bares-e-restaurantes/
Iniciativas de apoio ao seu negócio em tempo de Coronavírus
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/iniciativas-de-apoio-ao-seu-negocio-em-tempo-de-
coronavirus/
Como adaptar seu negócio quando o online não é uma opção
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-adaptar-seu-negocio-quando-o-online-nao-e-uma-
opcao/
Como lidar com mudanças de hábitos: a importância na gestão do tempo
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-lidar-com-mudancas-de-habitos-importancia-na-
gestao-do-tempo/
Como tornar negócios offline em online rapidamente
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-tornar-negocios-offline-em-online-rapidamente/
Como organizar a minha relação com os fornecedores?
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-organizar-a-minha-relacao-com-os-fornecedores/
Como cuidar da sua saúde mental e não pirar em tempo de crise
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-cuidar-da-sua-saude-mental-e-nao-pirar-em-tempo-
de-crise/
Como adaptar serviços de beleza durante a crise
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/como-adaptar-servicos-de-beleza-durante-a-crise/
Internet Banking: É seguro usar aplicativo do banco no celular?
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/e-seguro-usar-aplicativo-do-banco-no-celular/
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Artigos de depoimento
“Continue sempre, mete a cara mesmo” fala a empreendedora Ana
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/ana-mana-mulher-conserta-para-mulher/
“Trazer mulheres para crescer com a gente é uma responsabilidade de todas nós” fala Tabatha
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/tabatha-rede-mulheres-que-decidem/
“Nós mulheres temos o poder de fazer” conta a empreendedora Edjane
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/edjane-mercado-do-lula/
“Estude o assunto e busque livros e cursos” conta a empreendedora Valquiria
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/valquiria-porto/
“O machismo era enorme, maior do que já é hoje” conta a empreendedora Maria do Desterro
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/maria-do-desterro-grupo-de-mulheres-arts-barro/
“O que se aprende ninguém poderá tirar de você” conta Sheila Procópio
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/sheila-procopio-personal-organizer/
“Empreender nunca foi um plano” conta a empreendedora Marcele
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/marcele-beers-five-hostel-house/
“A mulher é capaz de qualquer coisa quando ela tem força de vontade” fala Nane, da Charlotte
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/nane-da-charlotte/
“Ser mulher é uma arte, devemos ter orgulho disso!” fala Ingrid, da Tipiti
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/ingrid-da-tipiti/
Kiteiras: histórias empreendedoras de transformação
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/kiteiras-historias-empreendedoras-de-transformacao/
“Ser mulher e empreender me dá uma sensação de poder fazer tudo” fala Nathanna
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/nathanna-azevedo-cerveja-moca/
“Temos que mostrar onde a gente está e o que a gente faz” aconselha Ariane
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/ariane-badu-design/
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Artigos de depoimento
Geovana Conti: Mãe, empreendedora e dona de si
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/mae-empreendedora-e-dona-de-si/
“Me sinto rompendo barreiras” fala a empreendedora Bruna Salatta
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/bruna-salatta-empreendedora-da-telurica/
“Me vejo uma mulher muito trabalhadora” conta Margareth Fernandes
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/margareth-fernandes-umdicada-atelie/
“Eu me vejo poderosa!” fala Tatiane Lobato, empreendedora da Magic Clean Lavanderia
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/tatiane-lobato-empreendedora-da-magic-clean-lavanderia/
De empreendedor para empreendedor: Melanie, do Canva
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/de-empreendedor-para-empreendedor-melanie-do-canva/
“Conquistar o meu espaço em um mundo machista é muito satisfatório”, fala a empreendedora Geise
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/geise-naiana-gata-pintada-sobrancelharia-e-estetica/
“Sou mulher, mãe e tenho pouca idade para os olhos de muitos”, diz a empreendedora Edipaula
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/sou-mulher-mae-e-tenho-pouca-idade-para-os-olhos-de-muitos-diz-
empreendedora-edipaula/
A mensagem da Denise como empreendedora é bem clara: “Sei que se a gente se ajudar, todo mundo vence”
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/mensagem-da-denise-como-empreendedora-e-bem-clara-sei-que-se-gente-se-
ajudar-todo-mundo-vence/
Eu acredito que toda mulher empreendedora tem uma capa invisível de super heroína”, conta Sheila
https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/eu-acredito-que-toda-mulher-empreendedora-tem-uma-capa-invisivel-de-super-
heroina-conta-sheila/
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