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Resumo 

O empreendedorismo é a arte em fazer acontecer por meio da criatividade e motivação de 

ações empreendedoras. O Programa Aliancers foi desenvolvido pela Aliança Empreendedora, 

organização não governamental que possui parceria com a Enactus Brasil. Objetivou-se 

relatar as experiências vivenciadas pelos facilitadores no Programa Aliancers. Os benefícios 

proporcionados aos voluntários acontecem através do contato com empreendedores, projetos e 

um ecossistema empreendedor que é fundamental para alcançar mudanças na realidade social. 

Essa experiência vivenciada foi fundamental para implementar a cultura de 

empreendedorismo nos voluntários, sendo que todos os encontros formam relevantes para 

obter e proporcionar conhecimento sobre empreendedorismo. 
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Abstract 

Entrepreneurship is the art of making it happen through the creativity and motivation of 

entrepreneurial actions. The Aliancers program was developed by the Entrepreneurial 

Alliance, a non-governmental organization that has partnered with Enactus Brasil. The 

objective was to report the experiences experienced by facilitators in the Aliancers program. 

The benefits provided to volunteers happen through contact with entrepreneurs, projects and 

an entrepreneurial ecosystem that is fundamental to achieving changes in the social reality. 

This experience was fundamental to implement the culture of entrepreneurship in volunteers, 

and all meetings are relevant to obtain and provide knowledge about entrepreneurship. 
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INTRODUÇÃO 

Empreender está relacionado as atribuições, atividades e operações ligadas ao 

discernimento de possibilidades e o avanço de empresas que pretendem, de forma organizada, 

usufruir das oportunidades proporcionadas. Assim,  englobam cinco princípios que são 

essenciais em alguém que empreende, são eles: habilidade, inovação, criatividade, força de 

vontade e fé, foco na geração de valor e saber correr riscos, dessa forma quebrando 

paradigmas e diminuindo distâncias para o alcance do sucesso (COSTA et al., 2015). 

Empreendedorismo é o conjunto de ações e atividades direcionadas à criação de 

negócios e oportunidades, consistindo em uma temática de grande relevância, inclusive para 

os jovens, promovendo atitudes empreendedoras, relacionadas ao desenvolvimento. Ele é 

fundamental para disseminação de novos conhecimentos, criatividade e inovação (BRAGA; 

LIMA; FELIX, 2018). 

A juventude caracteriza-se como uma fase de mudanças na vida humana, sendo nesse 

período que a maioria das pessoas conclui os estudos e ingressa no mercado de trabalho, 

entretanto, o desemprego ainda é um problema frequente, afetando parcela considerável de 

jovens. Mediante ao exposto, origina-se o empreendedorismo, incentivando-os para 

empreender, como a preparação de negócios e oportunidades, uma vez que a juventude está 

associada à coragem, autenticidade e novas ideias (CHIAVENATO, 2007). 

O empreendedorismo é caracterizado através da arte em fazer acontecer por meio da 

criatividade e motivação de ações empreendedoras, sendo que consiste na inovação e 

implementação de novas oportunidades de praticas e trabalhos para melhorar a sociedade, 

onde o comportamento proativo é fundamental diante de questões que precisam ser realizadas, 

sendo que as praticas empreendedoras são consideradas um processo permanente e crescente 

de aprendizado, em atitude de abertura para novas experiências e novos paradigmas sociais 

(COSTA et al., 2015). 

O trabalho voluntario é implementado pela Lei 9.608/1998 sendo constituído como 

uma atividade prestada a pessoas ou instituições, sendo elas   cívicos, culturais, educacionais, 

científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade, essas atividades são 

fundamentais para melhorar a qualidade de vida da sociedade, sem receber nenhuma 

renumeração pelas atividades realizadas.  

O presente trabalho é um relato de experiência, onde objetivou-se relatar as 

experiências vivenciadas pelos facilitadores no Programa Aliancers.  

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/l9608.html
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/l9608.html
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As etapas para a construção da experiência aconteceram através da analise das 

vivencias dos facilitadores voluntários no programa Aliancers, explanando as metas e os 

benefícios proporcionados mediante as ações implementadas para a sociedade. 

Os relatos de experiência são importantes para explanar as experiências vivenciadas 

para contribuir com o embasamento cientifico para os pesquisadores em geral. 

 

PROGRAMA ALIANCERS  

O Programa Aliancers foi desenvolvido pela Aliança Empreendedora, organização não 

governamental que possui parceria com a Enactus Brasil, consistindo em um processo que 

caracteriza-se como voluntário. Esse projeto busca pessoas que desejam abraçar a causa do 

empreendedorismo frente à realidade atual, e somar para o desenvolvimento de suas regiões, 

tendo alcance em todo o país. Nesse programa, utiliza-se metodologias específicas: cineclube 

e mentoria coletiva, sendo esses métodos considerados facilitadores e que auxiliam para a 

elaboração e execução das atividades do programa, onde trazem benefícios por meio do 

conhecimento lecionado. 

São desenvolvidos procedimentos e técnicas, instruindo e motivando quanto ao 

empreendedorismo, sendo o voluntário um facilitador, desenvolvendo conhecimentos. O 

voluntário, também denominado aliancer, é responsável pela divulgação, por engajar e 

mobilizar sua rede para participar de capacitações presenciais, que são ministradas por ele 

mesmo. 

A partir disso, vai receber uma série de missões que inclui o acompanhamento do 

processo quanto ao desenvolvimento de empreendedores, e, além disso, divulgam em redes 

sociais algumas dicas sobre empreendedorismo. Como motivação, o aliancer recebe 

reconhecimento por seu esforço de atuação, como o treinamento de repasse metodológico. 

O processo seletivo ocorreu no mês de Janeiro de 2019, onde o interessado deveria 

descrever como iria atuar no programa, seus conhecimentos sobre empreendedorismo e suas 

expectativas. Mediante aprovação, divulgada em Fevereiro, os aliancers realizaram cursos, no 

sentido de prepará-los para o desenvolvimento de atividades sobre empreendedorismo dentro 

do projeto, bem como ensinando sobre as metodologias cineclube e mentoria coletiva. 

No dia 29 de Março, foi realizado um encontro com jovens, desenvolvido por 

integrantes do Time Enactus Faculdade Vale do Salgado, em um dos departamentos da 

Faculdade Vale do Salgado, em Icó, localizada no interior do estado do Ceará. O encontro foi 



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

divulgado e contou com a presença de 16 participantes jovens, sendo o encontro intitulado de 

“Juventude Empreendedora”, com duração de 02 horas. Durante o encontro, foi destacada a 

importância do Programa Aliancers, sendo abordadas as metodologias utilizadas no projeto.  

O cineclube é importante como método, pois utiliza recursos audiovisuais, mostrando 

histórias reais de empreendedores, por meio de vídeos de, por exemplo, “como atrair 

clientes?”, “como montar o próprio negócio?”. O seu objetivo é facilitar o acesso ao 

treinamento para empreendedores, de modo que qualquer pessoa que queira promover uma 

roda de conversa com esse público tenha disponível um passo a passo de como fazer isso, e 

também material para promover uma conversa interessante com os empreendedores, mesmo 

sem ter formação na área de gestão ou de administração. É uma metodologia muito simples 

para espalhar a cultura empreendedora. 

Nesse encontro, foi utiliza a metodologia de mentoria coletiva, que é muito importante 

para troca de experiências e melhor direcionamento para ação empreendedora. Nela, é de 

considerável relevância a participação de empreendedores para motivação dos participantes. 

Essa mentoria foi desenvolvida para oferecer suporte aos empreendedores no 

desenvolvimento das habilidades necessárias para empreender e os auxilie a identificar 

oportunidades durante a abertura e o crescimento dos seus negócios. 

A sala foi organizada em semicírculo, para que os participantes ficassem à vontade. 

Foram mostradas histórias de diversos jovens empreendedores de sucesso, destacando que 

todos podem empreender independente de idade, gênero ou condição social. Foi reforçado 

que os jovens podem empreender e aproveitar as oportunidades. Foi disponibilizado um 

ambiente virtual para que os participantes acessem os cursos, de como montar um ambiente 

corporativo, de propaganda, dentre outros.  

Os cursos disponibilizados no portal através do programa voluntario Aliancers são 

voltados a praticas empreendedoras, capacitações em vendas com o intuito de aprimorar o 

empreendimento financeiro, sendo mais de 20 mil usuários cadastrados na plataforma 

atualmente, os cursos são voltados as temáticas de empoderamento feminino, como arrasar 

nas vendas online, preparação de mentoria para empreendedores.  

Em seguida, tiveram facilitação da aprendizagem e desenvolvimento de 

conhecimentos de empreendedorismo, uma vez que os conhecimentos teóricos são 

fundamentais para as atividades práticas. Depois, os participantes debateram sobre ideias para 
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empreender, dicas e temas relevantes na área empreendedora.  Foram relatadas as 

experiências de vida sobre o empreendedorismo, negócios anteriores, planos, dentre outros.  

Os benefícios proporcionados aos voluntários acontecem através do contato com 

empreendedores, projetos e um ecossistema empreendedor que é fundamental para alcançar 

mudanças na realidade social no Brasil e do mundo, tornando o nosso país mais 

empreendedor, onde a educação empreendedora seja realizada frequentemente na sociedade. 

Foram propostos alguns negócios empreendedores que podem ser adotados pelos 

jovens, como a costura e o artesanato, e o facilitador atuou como mentor, direcionando os 

participantes e sanando dúvidas. Ao final do encontro, utilizou-se a metodologia do NPS, em 

que todos os participantes deram feedback sobre o encontro e avaliaram. Essa avaliação, que 

vai de 0 a 10, é fundamental para melhorias e novas abordagens do programa aliancers.  

Esse feedback implementado no programa é de suma importância para que o 

voluntário sabia se está correspondendo as expectativas do público alvo, sendo que as 

sugestões dos participantes são fundamentais para melhorar as perspectivas e as metodologias 

dos próximos encontros, além disso contribui para a participação dos participantes nesse 

processo de ensino e aprendizagem. 

Esse projeto é importante para os facilitadores por apresentar relevância social e 

motivadora para tornar a juventude mais empreendedora, contribuindo significamente para as 

mudanças na sociedade. Além disso, os voluntários são avaliados através de um ranking 

semestral para a contagem dos encontros realizados, onde  o mesmo pode ser beneficiado em 

participar de eventos nacionais de empreendedorismos sociais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa experiência vivenciada foi fundamental para implementar a cultura de 

empreendedorismo nos voluntários, sendo que todos os encontros formam relevantes para 

obter e proporcionar conhecimento sobre empreendedorismo com os participantes.  

Em virtude das vivencias no Programa aliancer, foi possível estabelecer resultados 

positivos para estimular os participantes do programa a aprenderem mais sobre o 

empreendedorismo, sendo que as ações realizadas pelos voluntários do projeto contribuíram 

para o processo de ensino e aprendizagem dos voluntários do programa. 

O empreendedorismo deve ser estimulado na juventude, pois as ações empreendedoras 

são de suma importância para os avanços sociais e melhoria na qualidade de vida da 
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população. As metodologias ativas implementadas pelos voluntários nesse processo 

obtiveram resultados significativos para os participantes, onde através da avaliação ao termino 

dos encontros notou-se o despertar para o desenvolvimento de ações empreendedoras. 
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