A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados dos projetos que você
apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo menos dois relatórios de progresso e um relatório
final de resultados.

Relatório Final
ALIANÇA EMPREENDEDORA
Tecendo Sonhos: Promovendo relações dignas de trabalho para imigrantes na cadeia produtiva
da moda em São Paulo.
Os principais destaques desde o último período do apoio foram a consolidação do trabalho
em campo com os imigrantes e a parceria com a PAL, organização social aliada, que

possibilitou o atendimento a um número maior de beneficiados, alcançando 147 pessoas.
Foram realizadas atividades de formação, mentoria coletiva, práticas associativistas e
articulação de redes. O projeto deu continuidade ao foco em mulheres, que são o elo mais
frágil da cadeia, realizando turmas específicas que contavam com cuidadoras para crianças e
a realização de encontros temáticos, fortalecendo assim vínculos e discutindo temas como
identidade e violência doméstica.
O projeto foi monitorado pelos instrumentos “Índice de Inclusão Empreendedora”, aplicado
no primeiro encontro para definir uma linha de base, e “Formulação de Percepção”, aplicado
ao final para identificar os avanços.
No macroindicador “Competências Empreendedoras”, observou-se a maior taxa de
aproveitamento com 83,67%. Dentre as competências analisadas, destacam-se a
"Autoconfiança e autoconhecimento", "Visão de futuro", "Vontade de aprender coisas
novas" e "Persistência", apresentando uma taxa de aproveitamento em torno de 92,86%.
A taxa de aproveitamento dos empreendedores em conhecimentos de gestão foi de
42,86%. Os temas com maior média de percepção de crescimento na turma foram "Gestão
do Tempo" com
crescimento.

71,43%,

"Formalização" e "Gestão da Produção" com

64,29%

de

Destacou-se ainda a consolidação de um hotsite do Programa como um hub difusor do
histórico e todos os conteúdos/vídeos já criados sobre precificação e formalização, dentre
outros. Traduzido para o espanhol e para o inglês, o site deu maior visibilidade ao Programa,
tendo 1.090 acessos únicos da página, o que ajudou a atrair novos parceiros como a
MasterCard que deve apoiar o programa em 2019.

Antes de conhecer a Aliança Empreendedora não tinha informação de
como trabalhar legalmente. Aprendi gestão financeira, formalização. A
oficina melhorou e pude dar orientação para meus amigos. Antes as firmas
não pagavam o preço adequado e sabendo sobre precificação conseguimos
defender o preço.”
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