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Apresentação Aliança Empreendedora e projeto “Uma Mensagem para a Liberdade” 

 

Sobre a Aliança Empreendedora - www.aliancaempreendedora.org.br 

A Aliança Empreendedora é uma organização sem fins lucrativos, que apoia organizações, ONGs e governos em todo 

o país para projetar, testar e implementar modelos de negócios inclusivos e projetos que estimulam o apoio ao 

empreendedor de comunidades de baixa renda. Através destes esforços, as oportunidades de geração de novos 

negócios, trabalho e renda são criados, gerando assim desenvolvimento social e econômico. 

Nossos principais resultados desde 2005: 

• Mais de 15 mil microempreendedores apoiados diretamente; 

• 4 equipes no Brasil - Curitiba, São Paulo, Recife e Salvador e 53 ONGs atuando em 19 Estados treinadas com 

metodologias da Aliança Empreendedora;  

• 13 prêmios nacionais e internacionais e mais de 30 parceiros e clientes, como Santander, Natura, Danone, 

Gerdau, Coca Cola, SEBRAE, Globo Produções, Instituto Camargo Correa, Instituto Walmart, Fundação Rockefeller, 

entre outros. 

• 5 Modelos de Negócios Inclusivos desenhados e implementados com Santander, Natura, Danone, Gerdau e Coca 

Cola. 

 

O projeto “Uma Mensagem para a Liberdade” 

O projeto desenvolvido pela Aliança Empreendedora é fruto da premiação das melhores ideias participantes do 

desafio Centennial Innovation Challenge, da Fundação Rockefeller, realizado no final de 2013. As ideias 

selecionadas receberam um investimento para a sua execução em 2014. 

O objetivo do projeto é desenvolver uma solução tecnológica que contribua para a construção de relações 

econômicas mais justas na cadeia produtiva da moda na cidade de São Paulo, com foco na construção de relações 

dignas de trabalho de imigrantes. O impacto desejado pelo projeto é o surgimento de melhorias tanto nas relações 

comerciais entre as partes da cadeia como nas condições de trabalho, especialmente dos costureiros e costureiras 

da base. 

Após um período inicial de diagnóstico, redefinimos as estratégias do projeto em três frentes: 

1. Advocacy e influência com atores chave na cadeia: participação em redes que possuem como objetivo o combate 

ao trabalho análogo à escravidão de migrantes, especialmente as relacionadas à cadeia da moda na cidade de São 

Paulo. 

2. Atuação na base: apoio a donos de pequenas oficinas de costura formadas por migrantes para que fortaleçam 

suas capacidades de gestão, orientação para relações mais justas de trabalho, entendimento dos custos e preço 

mínimo por peça, com o objetivo de que consigam ter mais poder de negociação. Esta atuação está sendo 

desenvolvida por três organizações que já possuem um histórico de trabalho com migrantes e que farão a replicação 

da metodologia da Aliança Empreendedora em gestão e comportamento empreendedor. São elas Centro de Apoio e 

Pastoral do Migrante (CAMI); projeto Si, Yo Puedo e o Centro de Integração da Cidadania (CIC) da Secretaria da 

Justiça e da Defesa de Cidadania do Estado de São Paulo. 

3. Desenvolvimento de tecnologia: desenvolvimento de uma tecnologia, website e software, que conecte oficinas 

de costura formada por imigrantes apoiados pelo projeto com varejistas e confecções, com o objetivo de melhorar 
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as relações na cadeia, eliminando atravessadores. A tecnologia está sendo desenvolvida por uma startup chamada 

“Alinha” em parceria com o Social Good Brasil Lab (http://socialgoodbrasil.org.br/quem-somos#links-social-good-

brasil). 

 

O Conselho Consultivo 

O projeto conta com um Conselho Consultivo que é um grupo permanente com a finalidade de assessorar e orientar 

estrategicamente o Comitê Executivo do projeto durante a implantação do piloto em 2014 e sua expansão.   

Desde o início do projeto a Aliança Empreendedora tem buscado se conectar a uma rede diversa e com 

conhecimento de causa para entender mais a fundo os diferentes aspectos do problema e criar estratégias de 

contribuição. Entendemos que este projeto tem grande potencial de realizar uma transformação sistêmica e 

profunda na forma como a cadeia da moda se organiza em São Paulo podendo ser replicada para outras regiões. 

Entendemos que os desafios são de alta complexidade e que demandam o envolvimento de diversos atores para 

que as soluções construídas tenham os impactos desejados. 

A partir deste entendimento, convidamos alguns atores com diferentes visões para contribuir para a defesa da causa 

ao combate ao trabalho análogo à escravidão no setor têxtil. A ideia de reunir estes atores em um Conselho 

Consultivo é que tenhamos a possibilidade de ver com mais nitidez os riscos e oportunidades presentes, discutir 

possibilidades de ação, facilitar o relacionamento com outras partes interessadas e, de uma maneira mais ampla, 

opinar sobre questões pertinentes ao projeto. 

 

Integrantes do Conselho Consultivo: 

1. André Cunha – E-Wally 

2. Clemence Calzaroni – Be-linked 

3. Juliana Felicidade - Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania 

4. Mércia Consolação Silva - Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (InPACTO) 

5. Roque Pattussi - Centro de Apoio ao Migrante 

6. Edmundo Lima - ABVTEX 

 

Sobre a Fundação Rockefeller 

Por mais de 100 anos, a missão da Fundação Rockefeller tem sido promover o bem estar da humanidade ao redor do 

mundo. Hoje, a Fundação Rockefeller busca atingir sua missão através de dois objetivos: contribuindo para o avanço 

de economias inclusivas que expandem as oportunidades para prosperidade mais compartilhada, e construindo 

resiliência ajudando pessoas, comunidades e instituições a se prepararem, resistirem e emergirem mais fortes de 

choques e pressões. A Fundação Rockefeller se esforça para catalisar e escalar inovações transformadoras, criar 

parcerias improváveis que conectam setores e aceitam riscos que outros não podem – ou não querem. 
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