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oluntários através da plataforma de mentoria da Aliança Empreendedora e da área de voluntariado da Volkswagen, criando a 
oportunidade do colaborador se conectar diretamente com o empreendedor e contribuir com o desenvolvimento dele de forma
estratégica, aprimorando seu comprometimento e engajamento, e desenvolvendo o sentimento de satisfação com o trabalho.

Como vamos apoiá-los?

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

Podemos criar conteúdos juntos para:

Formatos disponíveis:

http://www.tamojunto.org.br/
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Infos Tamo Junto

53% são negros

NOSSO PÚBLICO
ON-LINE,
RÁPIDO&
GRATUITO

32 mil usuários 

62 mil inscritos no Youtube

27 turmas de MOOC 
realizadas, taxa de 
finalização: 23,5%

Mais de 150 conteúdos

63% são mulheres

45% tem 26 a 35 anos 

53% são negros

www.tamojunto.org.br

http://www.tamojunto.org.br/
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Conteúdo que já estamos criando

www.youtube.com/tmjunto & www.tamojunto.org.br

http://www.tamojunto.org.br/
http://www.youtube.com/tmjunto
http://www.tamojunto.org.br/
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Assessorias individuais 

Formato: 1h de assessoria 
via Whatsapp, Skype,ou 
até mesmo telefone, a 
ferramenta que se adequa 
melhor ao empreendedor.

Assessor especializado 
da Aliança 
Empreendedora

Micrompreendedor(a)
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Mentoria – Guru de Negócios

www.gurudenegocios.org.br

http://www.gurudenegocios.org.br/


oluntários através da plataforma de mentoria da Aliança Empreendedora e da área de voluntariado da Volkswagen, criando a 
oportunidade do colaborador se conectar diretamente com o empreendedor e contribuir com o desenvolvimento dele de forma
estratégica, aprimorando seu comprometimento e engajamento, e desenvolvendo o sentimento de satisfação com o trabalho.

Rede para oferecer acesso à microcrédito

134 ORGANIZAÇÕES ALIADAS
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Como nos apoiar nessa missão

Criamos 4 opções de investimentos e engajamento para que você nos apoie nessa missão de ajudar o 
microempreendedor a superar a fase de crise e sair dessa mais forte:

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO

Cota R$ 20.000 

MENTORIA

Cota R$ 20.000 

REDE DE ACESSO À 
CRÉDITO

Cota R$ 20.000 

ASSESSORIA 
INDIVIDUALIZADA

Cota R$ 30.000 




