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RESUMO 

 
Este artigo apresenta uma pesquisa feita a partir das publicações da seção de entrevistas 

“Negras Empreendedoras”, da coluna Black Girl Magic, assinada por Stephanie Ribeiro na 

revista Marie Claire on-line. O objetivo foi verificar os elementos recorrentes no conteúdo 

resultante da abordagem que a colunista faz a mulheres empreendedoras negras por ela 

selecionadas para as entrevistas. O método utilizado foi à pesquisa exploratória descritiva e a 

análise foi aplicada a 14 entrevistas, que trazem discussões sobre origem social das 

entrevistas, preconceitos por elas sofridos, superações, luta por independência e autonomia, 

dentre outros assuntos que permitem compreender o perfil da mulher criativa e vencedora 

desenhado pela publicação. A discussão de fundo é o papel das revistas femininas e das 

intelectuais negras feministas na formação da opinião pública. 

 

Palavras-Chave: Mulheres Negras, Empreendedorismo, Revista Marie Claire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This article presents a research made from the publications of the “Negras Empreendedoras” 

interview section, of the Black Girl Magic column, signed by Stephanie Ribeiro in the Marie 

Claire online magazine. The objective was to verify the recurring elements in the content 

resulting from the columnist's approach to black entrepreneurial women selected by her for 

the interviews. The method used was exploratory descriptive research and the analysis was 

applied to 14 interviews, which bring discussions about the social origin of the interviews, 

prejudices they suffer, overcoming, struggle for independence and autonomy, among other 

issues that allow understanding the profile of the creative woman and winner designed by the 

publication. The background discussion is the role of women's magazines and black feminist 

intellectuals in shaping public opinion. 

 

Keywords: Black Women, Entrepreneurship, Marie Claire Magazine. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema deste artigo foi escolhido a partir do evento “Territórios Literários: 

cidade, juventude e leitura”, realizadas pelo Centro de Estudos Sociais Aplicados 

(CESAP) e oferecido pela Universidade Candido Mendes (UCAM) em 25 de abril de 

2019, no Rio de Janeiro, do qual participei. Na ocasião, pude ouvir o relato de uma 

colunista negra que escreve para a revista Marie Claire: Stephanie Ribeiro, que 

desempenha um papel de importância na imprensa segmentada por ser blogueira e 

incentivar suas leitoras à militância.  

A palestra de Stephanie Ribeiro me levou a conhecer sua coluna na revista Marie 

Claire on-line, chamada Black Girl Magic1, que é o objeto deste trabalho. Nele, entre 

outros textos, está uma série de entrevista intitulada Mulheres Negras Empreendedoras, 

em que Stephanie entrevista mulheres negras consideradas exemplos de coragem e 

independência por terem enfrentado adversidades e investido no próprio negócio. 

Compreendo que ser mulher, e negra, é desafiador, pois há todo momento somos 

colocadas à prova por imposição de limites, regras e formas de ser, de viver e de fazer. 

Questões de gênero, raça, classe, igualmente, estão em evidência e há todo momento 

somos lembradas de quem somos e de onde viemos. O racismo fica explícito, mas, 

também, muitas vezes, implícito, de forma que às vezes somos obrigadas a nos calar; 

mas, com o decorrer dos anos, a situação das mulheres negras mudou um pouco por 

surgirem movimentos feministas para despertar a sociedade para questões importantes, 

como lemos na reportagem publicada pela assessoria de imprensa da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia por ocasião do Mês da Mulher em 2019, para qual foi 

entrevistada uma professora ligada aos estudos de relações étnicas: 

A situação da mulher negra na sociedade, especialmente na brasileira, é um 

reflexo direto da forma como as camadas sociais são construídas. No Brasil, 

o racismo e a questão de gênero são os elementos que moldam a pirâmide 

social. Assim, segundo especialistas, a mulher negra se encontra na base 

dessa pirâmide. “As implicações do racismo e do sexismo condenaram as 

mulheres negras a uma situação perversa e cruel de exclusão e 

marginalização social”, destaca a professora Marise de Santana, vinculada ao 

Departamento de Ciências Humanas e Letras (DCHL) e coordenadora de 

Pós-Graduação do Órgão de Educação e Relações Étnicas (Odeere) da Uesb. 

                                            
1 Tradução: Magia das garotas negras. O termo vem de uma música estadunidense, “Black Girl Magic”, interpretada 

por Che Lingo, que fala sobre os encantos de uma garota negra pela qual ele se apaixona. Ele louva a beleza, o 

charme e as propriedades únicas da moça, à quem ele chama de rainha. 
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A docente explica que os estudos sobre o feminismo deram origem a algumas 

preocupações no âmbito das relações étnicas, para além das desigualdades de 

gêneros. “As mulheres passam a ser pensadas a partir de variáveis que 

indicam histórias de subalternização para se adequarem a uma sociedade 

ocidental branca, cristã e heterossexual, em espaços domésticos e 

profissionais”, comenta. [...] Dentro de uma sociedade com valores e padrões 

historicamente hegemônicos, os desafios das mulheres negras são ainda 

maiores, pois,elas estão em situações mais vulneráveis. De acordo com 

Marise de Santana, as vulnerabilidades são de diversas ordens, como: uma 

maior possibilidade de ser vítima de homicídio em relação à mulher 

branca;um maior índice de analfabetismo entre as mulheres negras; e até um 

maior número de ocupação em postos de trabalho mais precarizados. (UESB, 

2019, s.p.) 

Desse modo, discutir o tema proposto neste artigo é de extrema importância 

porque o mesmo procura evidenciar o trabalho e os conteúdos produzidos por mulheres 

negras, autoras, escritoras, dentre outras, que estão envolvidas em movimentos sociais e 

no movimento feminista, além daquelas que romperam com o padrão de precariedade 

em que a maior parte das mulheres negras está inserida, e expor o que se diz sobre suas 

experiências, sua idéia de sucesso, como pensamento e como voz. 

Desse modo, o texto está estruturado da seguinte maneira: na primeira parte, 

apresenta um panorama do feminismo negro e sobre como a mulher negra é pensada 

hoje pela Academia, usando principalmente, como referencial teórico, textos de 

mulheres negras, como Ângela Davis e seu livro “Mulheres, raça e classe (2016); Bell 

Hooks e seu artigo “Mulheres negras: moldando a teoria feminista” (2015) e Sueli 

Carneiro e seu livro “Mulheres em movimento” (2003). No segundo momento, o texto 

falará sobre a situação da mulher negra no Brasil nos dias atuais. No terceiro momento, 

o artigo vai propor uma reflexão sobre a o feminismo negro e a opinião pública, para, 

em seguida, apresentar os resultados da análise da série de entrevistas Negras 

Empreendedoras, assinada pela autora da coluna Black Girl Magic o site da revista 

Marie Claire. 

Como já foi dito, trata-se de uma pesquisa exploratória que pretende identificar 

elementos postos em relevo Stephanie Ribeiro ao procurar dar visibilidade a mulheres 

negras que abriram o próprio negócio e são consideradas pela mesma como referência 

para outras mulheres negras. Na quinta parte, o fechamento do estudo trará minhas 

considerações finais e referências bibliográficas. 
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1 FEMINISMO NEGRO E O PENSAMENTO DE ACADÊMICAS NEGRAS  

No final do século XIX, a escravidão perde a legitimidade no Brasil e os negros 

são libertados sem nenhuma condição de trabalho, moradia, educação. Ao longo do 

tempo, organizaram-se em grupos de resistência e criaram movimentos para reclamar 

pelos direitos e por igualdade para que pudessem mais do que sobreviver – viver. Ao 

longo do século XX, negros e negras avançaram na luta por uma vida mais digna e por 

reconhecimento de sua cidadania – e vale destacar a importância da participação das 

mulheres negras nas demandas que surgiam ou se fortaleciam e que, em diversos casos, 

tanto envolviam todas as mulheres (vistas como cuidadoras do lar e ensinadas para os 

afazeres domésticos, principalmente as negras) quanto também apresentavam 

especificidades (relacionadas a questões históricas de raça e classe).  

Como as demais, mas a partir do seu próprio lugar na sociedade, as mulheres 

negras também tinham anseio por trabalho digno, estudo, reconhecimento identitário, 

respeito e voz. No século XX, a lei passou a garantir a inclusão das mulheres em 

diversos setores da vida pública – algumas dessas mudanças foram conquistas, outras, 

obviamente, estratégias políticas e de mercado e que nada tinham a ver com a superação 

de diversos tipos de preconceito. 

Para as mulheres negras, um avanço importante nesse período foi o acesso à 

escola. (MONTEIRO, ALMEIDA, PESSANHA, 2019). Ainda que tardio, seja no 

exterior ou no Brasil, esse acesso possibilitou àquelas que conseguiram ascender uma 

relevância acadêmica e na esfera pública que fez toda a diferença para os movimentos 

feministas negros a partir da segunda metade do século XX. As intelectuais negras que 

ganharam visibilidade nesse período deram visibilidade também à causa de tantas 

outras. Essa intensificação, contudo, ainda resulta em um número de escasso de 

acadêmicas negras brasileiras que pesquisam e escrevem sobre a realidade de outras 

mulheres negras. Uma hipótese é de que isso seja reflexo direto da baixa representação 

de negros e negras na pós-graduação (lato e stricto sensu). Inclusive, podemos citar 

O trabalho de Amélia Cristina Abreu Artes, que analisou a distribuição dos 

estudantes da pós-graduação no país por gênero e cor a partir dos censos de 

2000 e 2010, verificando, entre os principais resultados, que a presença de 

pessoas negras nesse estágio acadêmico vem se expandindo, com destaque 

paras mulheres. Dados do IBGE indicam uma alteração positiva de cerca de 

200% entre as duas décadas, mas Cunha (2012), por sua vez, observa que, 

apesar desse crescimento, os negros ainda representam minoria entre os pós-
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graduados brasileiros: 13,2% do total de estudantes em 2000 e 24,9% em 

2010. (MONTEIRO; ALMEIDA; PESSANHA, 2019, p. 85-86) 

 

Dados mais recentes do IBGE (2018) indicam que as mulheres, de um modo 

geral, estudem mais tempo do que os homens, mas apenas 10% das mulheres negras que 

entram na escola completam o ensino superior. (MONTEIRO; ALMEIDA; 

PESSANHA, 2019) 

Figura 1: Dados do IBGE sobre o acesso de negros e negras à escola e universidade (2018) 

 

Nos gráficos acima podemos visualizar a trajetória que promoverá a melhora nos 

indicadores de adequação, apesar dos atraso e abandono escolar, os estudantes pretos ou 

pardos passaram a compor maioria nas instituições de ensino superior da rede pública 

do país (50,3%), em 2018. Contudo, continua representados, uma vez que os dados 

constituem 55,8% da população, o que respalda a existência das medidas que ampliam e 

democratizam o acesso à rede pública de ensino superior. Em todo caso, com a criação 

das políticas públicas que possibilitaram a entrada de negros e negras em alguns setores 

educacionais que eram “dominados” por pessoas brancas, as mulheres negras 

encontraram espaço favorável para criarem grupos de discussão, estudo e pesquisa em 

alguns assuntos como: política, estudos geracionais, raça, preconceito, dentre outras, e 

se unirem por causas que lhes dizem respeito diretamente. A fim de conhecer a 

realidade desse segmento da sociedade no caso em questão, o texto destaca aqui quatro 

autoras negras, sendo duas estrangeiras e duas brasileiras, cuja produção nos ajuda a 

pensar as representações da mulher negra hoje. São elas Angel Davis, Bell Hooks, Sueli 

Carneiro e Djamila Ribeiro. 
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1.1  As Representações da Mulher Negra 

Ângela Yvonne Davis nasceu em Birmingham (Estados Unidos), uma cidade 

segregada. Ela é professora e filósofa de linha socialista com grande reputação em todo 

o mundo. Mulher, negra, ativista, marxista, feminista, lutadora e educadora, Davis é um 

exemplo das mulheres que lutam por um mundo justo e que se mobilizaram nos anos 

19602. 

Por conta de suas críticas ao governo americano, Ângela Davis foi presa e, com 

isso, várias celebridades aderiram ao movimento negro. Muitos músicos renomados 

fizeram composições em homenagem à autora, tais como John Lennon e Yoko Ono. 

“Irmã, há um vento que nunca morre. Irmã, estamos respirando juntos. Ângela, o 

mundo olha por você”, escreveu Lennon. Os Rolling Stones produziram “Sweet Black 

Angel” em tributo à Davis, suas obras, colocou grande ênfase sobre as questões 

relativas ao mundo do trabalho, sempre relacionando o tema com questões de raça, 

gênero e classe. Além disso, a autora destaca a marginalização da questão racial, muito 

forte nos debates feministas hegemônicos.  

No capítulo dois de Mulher, raça e classe, a autora descreve a relação entre a 

luta anti escravagista e a organização das mulheres brancas, que tentavam dar voz às 

suas reivindicações – elas se identificavam com os escravos e sua luta por se 

considerem também um grupo oprimido, no caso, pelo casamento, pela exclusão da vida 

política e pelas duplas jornadas de trabalho, pouco valorizadas em todos os sentidos. 

Este contexto, no qual as mulheres brancas se somaram em número e argumento, foi 

crucial para o surgimento das lutas sufragistas que viriam depois e que têm a ver 

diretamente com inclusão e reconhecimento da mulher como sujeito político. Ainda que 

o protagonismo das mulheres brancas dentro do movimento sufragista nos Estados 

Unidos tenha gerado tensões porque os conflitos raciais e de classe mostravam os 

impasses das pessoas brancas que tinham sido abolicionistas e apoiavam os capitalistas 

industriais que ignoravam a classe trabalhadora e as lideranças negras, houve o 

entendimento, como explica Davis (2013) de que a luta pelos direitos das mulheres não 

era absolutamente mais importante do que a luta pela abolição da escravatura. “[Eles] 

                                            
2 Ver em: <https://www2.ufjf.br/noticias/2019/07/25/qual-o-lugar-da-mulher-negra-na-ufjf/> Acesso em: 30 nov. 

2019. 
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estavam juntos procurando realizar o seu sonho comum de liberdade”. (DAVIS, 2013, 

p. 39).  

A segunda autora que este artigo destaca se chama Bell Hooks, que é nascida em 

Hopkinsville, uma cidade rural do estado de Kentucky, no sul dos Estados Unidos. 

Batizada como Gloria Jean Watkins, adotou o nome pelo qual é conhecida em 

homenagem à bisavó, Bell Blair Hooks. Formou-se em literatura inglesa na 

Universidade de Stanford, fez mestrado na Universidade de Wisconsin e doutorado na 

Universidade da Califórnia. 

Bell Hooks desenvolveu reflexões capazes de nos fazer pensar na dor das lutas 

que envolvem a militância negra. Já recebeu o prêmio da The American Book Award, 

um dos prêmios literários de maior prestígio dos Estados Unidos. Grandes nomes da 

militância negra, tais como: Martin Luther King, Malcom X e Eric Fromm, além das 

teorias da educação defendidas pelo brasileiro Paulo Freire, influenciaram o pensamento 

da autora. 

Um preceito central do pensamento feminista moderno tem sido a afirmação 

de que “todas as mulheres são oprimidas”. Essa afirmação sugere que as 

mulheres compartilham a mesma sina, que fatores como classe, raça, religião, 

preferência sexual etc. não criam uma diversidade de experiências que 

determina até que ponto o sexismo será uma força opressiva na vida de cada 

mulher. O sexismo, como sistema de dominação, é institucionalizado, mas 

nunca determinou de forma absoluta o destino de todas as mulheres nesta 

sociedade. Ser oprimida significa ausência de opções. É o principal ponto de 

contato entre o oprimido (a) e o opressor (a). Muitas mulheres nesta 

sociedade têm escolhas (por mais inadequadas que possam ser); portanto, 

exploração e discriminação são palavras que descrevem com mais precisão a 

sorte coletiva das mulheres nos Estados Unidos. (HOOKS, 2015, p.5) 

 

Segundo a autora, é fundamental para o progresso das lutas feminista que as 

mulheres negras estejam cientes da marginalidade que contribui para um olhar crítico a 

respeito da hegemonia racista, classista e sexista dominante visando à criação da contra 

hegemonia. A mulher negra contribui de maneira valiosa para construção das teorias 

feministas. 

Já Sueli Carneiro, filósofa e educadora oriunda da Zona Norte de São Paulo, 

contribuiu com as discussões sobre o feminismo e é porta-voz de uma geração. É uma 

das personalidades que têm muito a nos dizer sobre a vivência da mulher negra 

brasileira e como feminista antirracista do Brasil. A autora possui um engajamento 
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político notório, pois participa do Movimento Feminista e do Movimento Negro do 

Brasil. Desenvolveu artigos sobre gênero, raça e direitos humanos em publicações 

nacionais e internacionais, a mesma é defensora das cotas raciais nas universidades 

brasileiras. 

Segundo a autora (CARNEIRO, 2003), a perspectiva feminista busca demarcar a 

trajetória de luta das mulheres negras brasileiras, criticando a perspectiva feminista 

clássica fundada numa concepção universalista de mulher, que evidencia a mulher 

branca ocidental como o ideal. Isso leva as mulheres negras a lutarem por uma 

afirmação como um novo sujeito político, conseqüentemente com a apropriação de uma 

identidade específica na qual se articulam as variáveis de gênero, raça e classe, 

colocando novos e mais complexos desafios para realização igualdade de gênero e raça 

em nossa sociedade3. 

É nesse sentido que uma das contribuições mais expressivas da carreira de Sueli 

está na fundação do Geledés - Instituto da Mulher Negra em 1988, momento em que as 

pautas feministas eram influenciadas pela visão das mulheres brancas, ignorando o 

contexto negro, como relatou em entrevista para o site Alma Preta (CARNEIRO, 2018, 

on-line) 4. 

O Geledés foi escolhido justamente para dar força e demarcar raízes: é uma 

sociedade secreta feminina de caráter religioso existente nas sociedades 

tradicionais ioruba que expressa o poder feminino sobre a fertilidade da terra, 

sendo uma forma de culto ao poder feminino. (CARNEIRO, 2018, s.p.) 

 

 Carneiro fundou o Geledés por causa das injustiças sofridas pelas pessoas 

negras que são submetidas ao racismo. Os desafios das mulheres negras são ainda 

maiores, pois elas estão em situações mais vulneráveis. A autora reconhece a 

importância da nova geração de mulheres negras como uma continuação da luta e 

perpetuação dos ideais que contribuem para garantia de direitos e igualdades. 

Nós estamos aqui. A elite intelectual desse país, no começo do século 20, só 

tinha uma preocupação: quanto tempo levaria para a mancha negra ser 

extinta. Nós somos sobreviventes. “Vivemos e viveremos”, sentencia a filha 

de deusas africanas. Ao falar dessas mulheres que se posicionam na linha de 

largada, prontas para o seu lugar no mundo segurando seu bastão e continuar 

à maratona. (CARNEIRO, 2018, s.p.) 

                                            
3 Ver em http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9948. Acesso em 17 dez. 2019. 
4Ver em https://www.almapreta.com/editorias/o-quilombo/sueli-carneiro-filosofa-educadora-e-porta-vozde-uma-

geracao. Acesso em 17 dez. 2019. 
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Já a filósofa Djamila Ribeiro é representante da mais nova geração de 

intelectuais negras brasileiras e assim destaca a respeito de sua trajetória e experiência 

compartilhada com pares5. 

Eu sou filha de militante do movimento negro e desde cedo essas discussões 

estiveram presentes na minha vida. Mas só fui me perceber como feminista 

negra quando comecei a trabalhar numa organização de Santos, litoral de SP, 

chamada Casa de Cultura da Mulher Negra. Foi revolucionário pra mim ver 

mulheres negras pautando nossas questões, escrevendo, produzindo, fazendo 

projetos. A partir daí só se intensificou. (RIBEIRO, 2018, s.p.) 

 

 As autoras têm em comum nos textos aqui trabalhados o fato de elaborarem 

um panorama histórico das questões que englobam o feminismo, colocando em 

evidência as bases e justificativas para o feminismo negro e reforçando a importância da 

luta antirracista6 e a luta antiescravagista7, que atravessam os dilemas contemporâneos 

da mulher e que, por tocarem nas feridas sociais e mostrarem uma realidade que poucos 

conhecem ou simplesmente ignoram, contribuem para uma construção do pensamento 

crítico. 

O feminismo deu origem a algumas preocupações no âmbito das relações 

étnicas, para além das desigualdades de gêneros. As vulnerabilidades são de diversas 

ordens, como um maior índice de analfabetismo entre as mulheres negras e até um 

maior número de ocupação em postos de trabalho mais precarizados. “As mulheres 

passam a ser pensadas a partir de variáveis que indicam histórias de subalternização 

para se adequarem a uma sociedade ocidental branca, cristã e heterossexual, em espaços 

domésticos e profissionais”, como destaca a professora Marise de Santana (UESB, 

2019) 8. 

Sejam estadunidenses ou brasileiras, todas as autoras citadas apontam que a 

educação é a ferramenta mais poderosa para eliminar a ideologia da supremacia 

masculina branca. Assim, as formas de enfretamento para combater as discriminações 

raciais e étnicas das mulheres negras prevêem a criação de formas educativas que 

envolvam mídia, escola, organizações sociais e universidade, para que aprendam e 

                                            
5Disponível:http://www.afreaka.com.br/notas/o-feminismo-negro-brasil-um-papo-com-djamila-ribeiro/ Acesso em: 

30 nov. 2019. Anexo em vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=0k1mh7N8Caw>.  
6Ver em https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/11/19/O-que-%C3%A9-ser-antirracista-Estes-4-ativistas-

respondem. Acesso em 28 dez. 2019. 
7Ver em http://www.pretaenerd.com.br/2017/09/pretaread-o-movimento-antiescravagista.html. Acesso em 28 dez. 

2019. 
8Ver em http://www.uesb.br/noticias/a-luta-e-a-resistencia-da-mulher-negra-no-brasil/. Acesso em 17 dez. 2019. 

http://www.afreaka.com.br/notas/o-feminismo-negro-brasil-um-papo-com-djamila-ribeiro/
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ensinem sobre as lutas e o papel social da mulher negra nos movimentos sociais e 

feministas. 

Todas também, a seu modo e cada uma dentro de seu contexto de trabalho e 

pesquisa, que a desigualdade social precisa ser revista pelas políticas de Estado e 

combatida pelo esclarecimento, inclusive sobre o racismo e as diferentes características 

que ele assume em contextos diversos, como coloca Oracy Nogueira (1950) a respeito 

do racismo no Brasil: 

A lisonjeira caracterização da ‘situação racial’ do Brasil – ou de qualquer de 

suas partes – pela comparação explícita ou implícita com o que se passa em 

outras sociedades cujos componentes de diferente origem étnica vivem em 

constante conflito, se não completada pela consideração realista e franca da 

discriminação e preconceito que aqui ocorrem, pode resultar quer em ingênuo 

‘meufanismo’ quer em um mecanismo de amortecimento da consciência – na 

maior parte dos casos nem mesmo se esboça – das discrepâncias entre o 

preconceito e discriminação que em certas situações se manifestam e a 

ideologia de fraternidade inter-racial com que o brasileiro geralmente se 

identifica, às vezes, até mesmo ao tentar justificar os atos que a contradiz. 

(NOGUEIRA, 1950, p. 323-328) 

 

 A observação de Nogueira sobre raça no Brasil ser “uma questão de grau de 

whiteness” (NOGUEIRA, 1998) leva o autor à proposição da distinção entre 

preconceito de marca e preconceito de origem para pensar a questão da discriminação 

racial no Brasil, sendo que preconceito de marca está relacionada à aparência/fenótipo 

do membro do grupo discriminado e preconceito de origem à descendência do membro. 

Ou seja: segundo o autor, no Brasil, a origem exerce menos influência sobre a inclusão 

e ascensão social dos negros do que sua aparência, de modo que o tom da cor da pele e 

o status social e de classe, aqui, são partes do mesmo processo. 

Quanto mais o indivíduo de cor sobe, socialmente, [...] mais se vê rodeado de 

indivíduos brancos ou mais claros do que ele próprio. Sua ascensão e, 

posteriormente, a consolidação da posição adquirida, dependerá, pois, em 

grande parte, da capacidade de contra-atuar o preconceito existente em 

relação aos indivíduos de sua cor e da habilidade e cuidado em se 

“acomodar” entre os brancos. [...] o preconceito atua sobre o homem de cor 

tanto objetivamente, pelos obstáculos que se lhe opõem à mobilidade social, 

como subjetivamente, através do desencorajamento que tende a resultar da 

ameaça de humilhação que pende sobre ele e que se torna tão mais iminente 

quanto mais se mostra ambicioso e arrojado. Ainda que em certos casos, a 

reação possa ser inversa, na maioria dos indivíduos é de se esperar, como 

conseqüência, uma tendência de auto-inibição e de moderação do próprio 

nível do próprio nível de aspiração, ainda mais quando, nas camadas menos 

favorecidas, sua acomodação será mais espontânea, uma vez que com maior 

probabilidade, se disfarçará o preconceito de cor, pela sua associação com o 

preconceito de classe. (NOGUEIRA, 1998, p. 201). 
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Como veremos adiante, para efeito deste trabalho, em que analisamos a seção de 

entrevistas Negras Empreendedoras, da coluna Black Girl Magic, da Revista Marie 

Claire online, as observações de Oracy Nogueira nos ajudam a pensar tanto o papel 

exercido pela própria colunista, que é negra, em uma revista de origem francesa voltada 

para mulheres brancas de classe média e média alta, quanto o perfil das entrevistadas e 

diversos elementos do conteúdo dessas publicações que, em última instância, formatam 

um dizer e uma opinião sobre mulheres negras empreendedoras e que são postos em 

circulação na esfera pública por um meio de comunicação segmentado – nicho que, 

originalmente, não incluía mulheres negras. É desse modo que, ainda que não tenha sido 

meu objetivo fazer uma pesquisa de recepção para verificar os efeitos e as apropriações 

dessas entrevistas pelos diversos públicos, penso que merecem atenção os argumentos 

identificados na análise que demonstrarei a seguir porque, como coloca Nogueira 

(1998), 

A ideologia brasileira das relações raciais, ao mesmo tempo em que oferece 

ao homem de cor argumentos em que basear suas reivindicações e seus 

protestos, nas situações em que se sente preterido, também torna a opinião 

pública propensa a se exaltar e a condenar as manifestações ostensivas de 

preconceito, especialmente quando estas revestem a forma não apenas de 

disfarçada preterição, porém, de exclusão ou sonegação patente ou 

incondicional de direitos e, portanto, de desafio aos princípios tradicionais de 

justiça e equidade. (NOGUEIRA, 1998, p. 202) 
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2     MULHER NEGRA, OPINIÃO PÚBLICA E OS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO 

 

 

Este artigo assume o conceito de opinião pública como uma manifestação que 

surge no seio de determinados grupos, mas que ganha relevância social a ponto de se 

tornar um debate plural e coletivo publicamente expresso (FIGUEIREDO; 

CERVELLINI, 1995). Os meios de comunicação de massa tornaram-se canais 

privilegiados para essa expressão pública da opinião por darem ampla visibilidade a 

temas e discussões que, de outro modo, ficariam circunscritos aos grupos de origem 

(LONGUI, 2006). 

É desse modo que se faz relevante pensar o papel das revistas femininas na 

formação e propagação de opiniões tanto sobre o comportamento esperado da mulher 

segundo uma sociedade tradicional conservadora quanto sobre os novos papeis da 

mulher e demandas feministas, nesse caso específico, quase sempre com moderação, 

mas em quase todos os casos, segundo as conveniências da sociedade, de modo que a 

representação mais comum nesses veículos de comunicação é a do ajuste da mulher às 

conveniências da sociedade contemporânea: a mulher individual e empenhada na 

realização de desejos, potenciais e necessidades, consumista, ajustada às normas de 

saúde e beleza e não contestadora, como lemos em Buitoni (2014), que faz também uma 

outra observação importante sobre a maioria das revistas femininas a respeito de uma 

ausência que, no caso do feminismo negro se torna especialmente relevante: “a grande 

ausência nas revistas femininas é o incentivo à ação comum, à formação de grupos para 

defender causas coletivas. 

Nas revistas femininas, a responsabilidade é sempre individual: “cada mulher 

sozinha tem que conquistar o seu espaço e a sua identidade” (BUITONI, 2014, p. 43). 

Principalmente a partir dos anos 1960, a indústria midiática fez proliferar publicações 

voltadas para um público que se tornava interessado e economicamente capaz de 

consumir esses produtos. 

 Hoje, as revistas femininas estão cada vez mais segmentadas, isto é, os 

periódicos femininos estão cada vez mais se direcionando para um determinado tipo de 

mulher, como para uma determinada classe social, idade, assuntos preferidos, mulheres 

solteiras, mulheres casadas, mulheres executivas etc. Neste artigo, trataremos de uma 

específica, a Revista Marie Claire. 

 



20 
 

  

Figura 2: Capa da Revista Marie Claire de setembro de 2019 

 

Fonte: Compilação da Autora9 
 

A revista Marie Claire é uma revista feminina que foi lançada em 1937 na 

França. É uma revista mensal atualmente distribuída em 90 países e um deles é o Brasil. 

Seu slogan é Chique é ser Inteligente. A revista engloba assuntos sobre moda, 

comportamento e atualidades buscando atender às necessidades de uma mulher 

idealizada pelo projeto editorial da publicação: independente, de vanguarda e que 

assume uma postura liberal em relação às mudanças contemporâneas. 

 A linha editorial da Revista Marie Claire10tem foco, segundo a publicação, na 

quantidade e a qualidade de informação voltada para o público feminino de classes A e 

B. A revista traz matérias sobre sexo, moda, beleza, horóscopo, filhos, mercado de 

trabalho, reportagens com temáticas sociais, depoimentos de leitora, artigo sobre 

relações, ascensão pessoal, boa forma, saúde, nutrição, causas sociais, estilo de vida, 

entretenimento, carreira e tecnologia. No entanto, o tema moda ocupa 43% do espaço 

total da revista. Ela apresenta-se como uma publicação sofisticada e informativa com 

senso de humor, de justiça e estilo com objetivo de educar, entreter e iluminar os 

leitores. As capas da revista Marie Claire apresentam temas relacionados com moda, 

                                            
9 Montagem a partir de imagem coletada da Capa da Revista Marie Claire de setembro de 2019. 
10Linha editorial é a política empresarial dos meios de comunicação e inclui as diretrizes sobre público, conteúdo, 

posicionamento, periodicidade etc. 
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sexo e celebridades, mas o que acaba por finalizar os leitores são os artigos de fundo 

sobre os mais variados temas de interesse para mulheres. No Brasil a publicação é feita 

pela Editora Globo desde abril de 1991 e tem uma edição eletrônica, que traz conteúdos 

exclusivos (Figura 3): 

Figura 3: Home do site de Marie Claire 2019 

 
Fonte: Compilação da Autora11  

Essa edição eletrônica traz diversos conteúdos exclusivos, como blogs 

vinculados.12 Um desses blogs é o Black Girl Magic, da colunista Stephanie Ribeiro. 

Início a escrita falando um pouco sobre a colunista, suas publicações e o trabalho que a 

mesma desenvolve na revista Marie Claire virtual em especial a série Negras 

Empreendedoras (Figura 4): 

Figura 4: Home do blog Black Girl Magic 2019 

 

Fonte: Compilação da Autora13 

                                            
11 Reprodução de https://revistamarieclaire.globo.com 
12Os últimos parágrafos foram escritos a partir de informações da https://www.infopedia.pt/$marie-claire. Acesso em: 

17 dez. 2019. Já as imagens foram escolhidas pela autora e reproduzidas do site da revista. 11 Publicou artigos em: 

Revista Marie Claire, M de Mulher, Revista TPM, Vice, Revista Glamour, Huffpost Brasil, Archdaily, Vitruvius, 

Capitolina, Modefica, Blogueiras Negras, Plano Feminino, entre outros. 
13 Reprodução de https://revistamarieclaire.globo.com/Blogs/BlackGirlMagic/index.html 

https://revistamarieclaire.globo.com/
https://revistamarieclaire.globo.com/Blogs/BlackGirlMagic/index.html
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 Stephanie Ribeiro é arquiteta formada em Arquitetura e Urbanismo pela 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC), escritora14 e feminista negra. Ela 

acredita, como diz em suas palestras, que a cultura, a política e a arte, entre outras 

expressões, têm um papel fundamental no ativismo negro e podem vir ao encontro de 

temas relacionados à experiência da mulher negra no mundo. Assim, em sua coluna on-

line na Marie Claire, Stephanie escreve sobre arte, cultura, design, artesanato, cultura do 

feito à mão, estilo de vida, dentre outros assuntos que conectam seu aprendizado como 

arquiteta/urbanista com a criação de conteúdo especializado e segmentado com o 

objetivo de enfocar a questão da mulher negra a partir de seu próprio ponto de vista – ou 

do ponto de vista da autora e suas convidadas. 

Um dos temas abordados com ênfase pela coluna Black Girl Magic é 

empreendedorismo. Na seção Negras empreendedoras, Stephanie entrevista mulheres 

negras que se destacam no mercado por sua inventividade, coragem e sucesso e que, por 

isso, podem ser consideradas como exemplo. Nesta seção, o artigo traz o resultado de 

uma pesquisa exploratória descritiva feita com a finalidade de explorar os conteúdos 

enfatizados nos escritos da colunista nessa seção específica. 

 Segundo Antonio Carlos Gil (2002), a pesquisa exploratória tem 

Como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas 

a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a 

descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de 

modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao 

fato estudado. (GIL, 2002, p. 41) 

 

Desse modo, foram analisadas as 14 entrevistas de “Negras Empreendedoras” 

disponíveis na coluna on-line Black Girl Magic da revista Marie Claire. O material foi 

organizado na tabela que segue por ser a forma mais didática que encontramos de 

categorizar os elementos que destacamos durante a leitura. São Número do texto, Título, 

Foto da entrevista, Empreendimento, Perfil da entrevistada, Perguntas que se 

destacaram na entrevista, Respostas que se destacaram e Palavras-chave que resumiriam 

a “lição” deixada pela entrevistada. As entrevistas na íntegra constam como anexo deste 

artigo. 

                                            
14Publicou artigos em: Revista Marie Claire, M de Mulher, Revista TPM, Vice, Revista Glamour, Huffpost Brasil, 

Archdaily, Vitruvius, Capitolina, Modefica, Blogueiras Negras, Plano Feminino, entre outros. 
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2.2   Entrevistas 

 
Tabela 1 – Análise exploratória da seção Negras Empreendedoras, da coluna Black Girl Magic, de Stephanie Ribeiro 

 

 

Número 

do texto 

 

 

 

 

 

Título 

 

 

 

 

Foto da 

imagem da 

entrevista 

 

 

 

 

Empreendimento 

 

 

 

Perfil da 

entrevistada 

 

 

 

Perguntas que se 

destacaram na 

entrevista 

 

 

 

Respostas que mais se 

destacaram na entrevista 

 

 

 

 

Palavras-

chave que 

resumiriam 

a lição da 

entrevistada 

 

01 

 

29 Jan 

2019 

4 min de 

leitura 

(09 

perguntas 

com 

respostas 

curtas) 

 

 

Carnaval pede as 

pochetes da Dai 

Bags criadora 

Daiane Lucio 

 

 

 
(Foto: 

Reprodução) 

 

Feitos com retalhos 

de tecidos 

diversificados, corte 

precisos, pintura feita 

a mão, costura e 

Possuindo várias 

cores, formatos, 

símbolos. 

Com formação 

em gastronomia. 

Empreende Aí, 

que é um 

negócio de 

impacto social 

que capacita 

novos 

empreendedores 

com foco no 

público negro e 

periférico e 

Trocando idéias 

com pessoas 

novas. 

 

 

SR: Você acredita 

que empreender é 

uma forma de 

garantir a 

emancipação da 

mulher e/ou negros? 

 

 

 

DL: (...). Principalmente 

se houver um apoio entre 

marcas de 

empreendedores e artistas 

negros, (...) Acredito 

muito nos trabalhos 

independentes e tenho 

visto uma juventude negra 

muito criativa e ativa, que 

faz a coisa acontecer por 

conta própria. (...) 

 

Trabalhos 

Independente

s Juventude 

Negra 

Criativa 

Ativa 

A entrevistada possui nível superior e empreendedora no ramo de pochetes fantasiosa que demonstra caricaturas de festas sazonais (carnaval, natal, etc.) inspirando 

o comercio capitalista e seguidores. 

02 

 

13 Set 

2018 

4 min de 

leitura 

(05 

perguntas 

com 

 

Marca referência em 

cabelos crespos a 

fundadora da Make 

da Cosméticos 

(Sheila) 

 

 

 

 

Não tem foto 

 

 

 

 

Faz-se dreads e 

tranças. 

Ela atende os 

próprios 

clientes, 

fundadora da 

marca de 15 

produtos fez 

pesquisa para 

indústrias de 

cosméticos e 

SR: Você acredita 

que as 

marcas enxergam 

negros com respeito 

ou apenas como 

números que 

consomem? 

S: Os maiores desafio são 

superar o preconceito, ter 

preços competitivos com 

produtos de alta qualidade 

e desenvolver um sistema 

de venda que possa 

colocar os produtos 

MAKEDA nas mãos de 

cada um dos 54% de 

 

Buscar as 

origens 

Empreender 

Preconceito 

Orgulho 

Cabelo 

crespo 
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respostas 

longas) 

lançar os 

produtos. Tem 

dois filhos. 

consumidores negros. 

A empreendedora de cosméticos de cabelo especifico para negras no momento crescente no país com possibilidades de vendas internacionais 

03 

 

04 Ago 

2018 

5min de 

leitura 

(07 

perguntas 

curtas) 

Estilista 

Thaís Delgado inova 

com roupas 

Minimalistas 

 

 

 
(Foto: 

Reprodução) 

 

As peças são 

casuais, low profile 

(discreto), 

Adepta das cores 

mais sóbrias. 

 

Formada em 

Design de 

Moda, lançou a 

marca Verkko. 

 

SR: O que te fez 

querer ir por esse 

caminho de ser 

empreendedora da 

sua própria marca 

de moda? 

TD: Eu sempre quis ter a 

minha própria marca, (...). 

Minha mãe é atriz e tem 

uma produtora cultural, 

meu pai é fotógrafo e 

empresário. Então foi algo 

muito orgânico. 

 

Design de 

moda 

Marca 

Estilista 

Estética 

A estilista inovadora em tendência minimalista (diferenciada) promovendo auto estima da mulher negra, sendo empreendedora de vestuário de uma gama de frente 

de produção. 

04 

 

23 Jul 

2018 

6min de 

leitura 

(07 

perguntas 

com 

resposta 

mediana) 

 

A empresária 

que desenvolveu 

maquiagem para 

negras 

(Rosane Terraggo) 

 

 

 

 

 

 

Não tem foto. 

Oferecer no catálogo 

um produto para a 

pele negra. 

Conhecem seu tom 

de pele produto 

adequado, 

base para vários tons 

de pele negra. 

Bases que respeitam 

os fundos amarelos, 

neutro, oliva e 

azulados, pó 

translúcido, sombras, 

iluminador, gloss e 

pigmentos. 

 

Casada, foi mãe 

aos 17 anos, 

ensino superior 

Se formou em 

2002 e para se 

especializar na 

profissão, fez 

quatro pós-

graduações e 

uma delas em 

administração 

em marketing. 

 

 

SR: Como você 

acredita que a 

maquiagem auxilia 

no processo de 

empoderamento de 

mulheres negras? 

RT: Acho que toda a 

mulher tem força e poder. 

Acredito que a mulher 

negra acaba "tendo que 

ter" um poder ainda 

maior, por todo o nosso 

histórico. (...) maquiagem 

operar milagres em uma 

mulher que está tendo um 

dia ruim ou que está 

passando por um 

momento difícil. Elas se 

olham no espelho e até o 

olhar modifica, a postura é 

realmente uma força que 

vem de dentro. 

 

 

Base Negras 

Pele 

Redes 

Sociais 

Marketing 

Divas Black 

Maquiagem 

A empresária especializou na construção de maquiagem para tons pele negras. Promovendo uma integração de produtos de outras países 

da América, possuindo uma empresa com grande possiblidade no mercado brasileiro, devido a condição sócio econômico do país. 
05 

 

14 Jun 

2018 

 

A HISTÓRIA DE 

 

 

 

 

Estuda Herbalismo 

nada mais é que o 

estudo das plantas 

 

Três livros de 

própria autoria e 

três cursos que 

 

SR: Por qual motivo 

as pessoas deveriam 

investir na 

MS: Usar cosméticos 

naturais vai além de 

cuidar superficialmente da 

aparência. É uma forma de 

 

Identidade 

Raízes 

Herbalismo 
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03 min de 

leitura 

(06 

perguntas 

com 

respostas 

mediana) 

MONALIZA 

SOARES, QUE 

VIU NAS 

PLANTAS E NOS 

COSMÉTICOS 

UMA FORMA DE 

EMPREENDER. 

MONA SOARES: 

A HERBALISTA 

DOS 

COSMÉTICOS 

 

 
(Foto: 

Reprodução) 

para fins medicinais. 

Ingredientes 

sintéticos. 

leciona para 

interessados em 

seus 

conhecimentos. 

Busca 

flexibilidade. 

cosmética natural? se conectar com a 

natureza. Quando comecei 

a usar e a produzir 

cosméticos naturais, 

passei a me cuidar mais, a 

me amar mais e há 

reservar um tempo pra 

mim. Acho que é essa a 

mensagem que a 

cosmética natural quer 

levar às pessoas: auto 

aceitação, autocuidado e 

conexão. 

Conheciment

o 

Negocio 

Acadêmico 

Toxicidade 

Baixo risco 

ambiental 

A idealizadora que estuda as plantas desenvolveu cosméticos naturais e orgânicos promovendo a interação da pele da mulher negra ao 

natural, inspirada por tendência americana que promove mente e corpo (natureza). Não sendo acessível para todos, isto é, elitista. 
06 

 

15 Mai 

2018 

6min de 

leitura 

(06 

perguntas 

com 

resposta 

longas) 

 

Como ser ambulante 

na praia ajudou Laís 

Costa a empreender 

e história, que 

começou a sua 

empresa vendendo 

brincos no boca-a-

boca, em frente ao 

mar 

 

 

 

 

 
(Foto: 

Reprodução) 

 

 

Tecidos africanos, de 

Moçambique e 

Angola 

Turbante, bolsas, 

sapatos com 

estampas 

 

 

 

Nascida em 

Criciúma, Santa 

Catarina, 

administra a 

marca que 

criou Zakii - 

Moda Afro, com 

mais de 900 

produtos. 

Formação 

técnica em 

design e 

superior em 

design moda 

 

 

 

 

 

SR: Quais foram seus 

maiores desafios 

como 

empreendedora? 

 

LC: A marca tem um ano 

e oito meses -  ainda tenho 

um longo caminho pela 

frente. Os desafios são 

diários. Além do 

financeiro, é 

extremamente difícil criar 

e fortalecer um produto 

com identidade sem se 

render aquilo que poderia 

vender mais. (...) Outra 

dificuldade é encontrar 

parceiros que compram a 

idéia, que vejam na marca 

uma oportunidade. Mas, 

assim como tudo, cada 

coisa no seu tempo, e as 

 

 

 

 

 

Desafios 

 Identidade  

Loucura 

Histórias 

https://zakii.com.br/
https://zakii.com.br/
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pessoas certas vão 

aparecendo. A cada 

desafio vencido, vejo a 

oportunidade de fortalecer 

esse sonho. 

A história de Laís é de muita luta, perseverança mas passou por todo processo de descriminação por abrir sua empresa. 
07 

 

04 Mai 

2018 

4min de 

leitura 

(06 

perguntas 

com 

resposta 

curtas) 

 

Ângela Brito: Uma 

outra perspectiva de 

moda africana no 

Brasil 

desmistificando a 

idéia de que moda 

África é 

excessivamente 

estampada e 

colorida 

 

 

 

 

 

 
(Foto: 

Reprodução) 

 

Vestidos, macacões, 

saias, cores, design 

sofisticado e 

minimalista, cheio de 

recorte e ao mesmo 

tempo discreto. 

 

 

Cresceu em 

Cabo Verde nos 

anos 1980 e na 

época não havia 

acesso a roupa 

como hoje em 

dia. 

 

SR: Por fim, você 

enfrentou alguma 

dificuldade como 

empreendedora negra 

e estrangeira no 

Brasil? 

 

AB: Sempre me fazem 

essa pergunta. Eu acredito 

que não só aqui, mas por 

ser negra e ter passado 

mais de metade da minha 

vida como estrangeira 

(antes Portugal e depois 

Brasil), habito um não-

lugar no mundo e na 

moda. Quando se está fora 

do seu país, é como boiar 

na beira em meio a um 

oceano de possibilidades, 

mas como nasci em uma 

ilha e adoro nadar... 

 

Cabo verde 

 Identidade 

Exótico  

Sofisticado  

 Discreto 

Origem   

Homogeneid

ade 

Ângela Brito desmistificando a imagem de quando fala em moda africana. Quando se fala do continente africano é pautado pelo achismo 

que maioria das pessoas imagina cores, estampas babados, exótico, miserável e que precisa da nossa caridade. Sempre tem um lado rico 

e pobres da África como qualquer outro lugar. 
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25 Abr 

2018 

6min de 

leitura 

(08 

perguntas 

com 

resposta 

curtas) 

 

"Realizei um sonho 

de ter meu próprio 

nude", diz Gerusa 

Gama sobre sua 

marca de lingerie. 

Empreendedora 

acha em seu nicho 

um meio de 

fortalecer a auto-

 
 

 
(Foto: 

Reprodução) 

 

 

A criação de bodies, 

roupas de dormir e 

conjuntos de 

calcinhas e sutiãs que 

trabalha o afeto e a 

subjetividade em 

todos os processos da 

sua criação que veste 

do P ao GG. 

 

 

Formação: 

Bacharel em 

moda, estilista, 

marketing, 

comunicação e 

venda. É um 

pouco de tudo 

na empresa que, 

mesmo jovem, 

 

SR: Hoje se fala 

muito de 

afroempreendedoris

mo, mas muitas 

vezes isso é 

associado a 

empreendedores que 

trabalham com 

produtos étnicos. 

Você se entende 

G: Sim. Infelizmente 

ainda é raro ver negros 

empreendendo - ainda 

mais sem frisar produtos 

étnicos. Eu, como mulher 

negra e empreendedora, já 

senti no ar a dúvida de 

pessoas brancas e negras: 

“Você é empresária?Dona 

da M.A.P.A? Você?”. Por 

isso, acho importante 

 

 

 

 

 

 

Auto-estima  

Transformaç

ão 

desenvolvim

ento social 
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estima das mulheres, 

sem comparações ou 

diferenças e criadora 

da M.A.P.A 

Lingerie. 

 

 

Trabalha com 3 tons 

de pele pela cartela 

de cor da Pantone e 

faz tingimento na 

produção. 

M.A.P.A (a sigla 

significa Mais Amor 

Por Amor) 

 

 

vem se 

destacando no 

mercado. 

 

como uma 

afroempreendedora? 

reforçar que o 

afroempreendedorismo é 

uma iniciativa 

fundamental para 

promover o 

desenvolvimento social e 

econômico do país, o 

respeito e a 

representatividade. (...) É 

importante inspirar outras 

pessoas negras estudarem 

mais e entrarem no mundo 

dos negócios, em cargos 

importantes. Uma sobe e 

puxa a outra: é assim que 

tem que ser. 

Representati

vidade 

Comunicaçã

o 

A Gerusa Gama ao realizar seu sonho teve muito trabalho pela frente mas ninguém disse que seria fácil, pura ilusão.  
09 

 

04 Abr 

2018 

6min de 

leitura 

(07 

perguntas 

com 

resposta 

curtas) 

 

 

Thayná Trindade: 

Designer do 

subúrbio carioca 

busca inspiração nas 

joias de crioula. A 

artista negra que 

investe sua 

criatividade em 

acessórios de moda 

impactantes 

 

 

 

 
(Foto: 

Reprodução) 

 

A jóia tem design 

único, essa produção 

é feita em ouro, 

prataria e pedras 

preciosas, tem um 

diferencial que o 

acessório é feita a 

mão. 

 

Mora no 

subúrbio, 

designer, 

historiadora, 

mãe, estudante, 

empresária. 

Uma mulher 

negra múltipla, 

subjetiva e criou 

a Uzuri. 

 

SR: Trabalhar com as 

mãos pode ser muito 

terapêutico. Você 

acredita que o 

trabalho artístico te 

alivia de alguma 

forma, sendo uma 

mulher negra numa 

sociedade tão 

violenta? 

 

TT: Eu estava em 

tratamento de uma 

depressão profunda e 

precisava fazer uma 

atividade terapêutica para 

diminuir o uso de 

remédios controlados. A 

Uzuri nasceu a partir 

dessa demanda e eu nunca 

mais parei de criar. Virou 

uma vocação, uma 

empresa e ponto de 

reinício para uma vida 

social, financeira e 

acadêmica. 

 

 

Produção de 

acessórios 

Histórias de 

luta 

Financeira  

 Acadêmica 

A designer por vim do subúrbio sabe das dificuldades impostas pela sociedade e driblar dessa situação que é o desemprego e se inventar 

e produzir como empreendedora, principalmente para as negras. 
10 

 

22 Mar 

 

Uma empresa que 

 

 
 

Acessórios com 

brincos, anéis, 

 

Sócia 

proprietária da 

 

SR: Acha que seus 

turbantes estão 

MF: A partir do momento 

que a mulher negra se 

enxerga em um produto 

 

Cultura afro-

brasileira 

https://www.facebook.com/MAPA-lingerie-1653610528228424/
https://www.facebook.com/MAPA-lingerie-1653610528228424/
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2018 

6min de 

leitura 

(07 

perguntas 

com 

resposta 

mediana) 

 

impacta em suas 

redes mais de 100 

mil pessoas. 

Empreendedora 

Michelle Fernandes 

que valoriza a 

cultura afro-

brasileira 

 

 
(Foto: 

Reprodução) 

colares, que tem 

como carro chefe o 

turbante feito com 

estampas exclusivas. 

 

grife Boutique 

de Krioula 

relacionados ao 

empoderamento 

feminino negro? 

que está comprando, se 

sente valorizada e amada, 

pois vê, que aquele 

produto foi pensado nela 

para ser feito, cada 

produto na Boutique de 

Krioula tem esse objetivo. 

(...) trabalha sua auto-

estima e a forma de 

enxergar a sua própria 

beleza, quebrando 

estereótipos colocados 

desde infância em sua 

vida, o turbante tem o 

poder de resgatar o 

orgulho de ser negra. 

Produto 

Turbantes 

Objetos 

Oficinas  

A empreendedora Michelle Fernandes por não ter trabalho partiu para o trabalho informal que é empreender buscando como inovar e 

criando uma forma de sobreviver como diz nesta fala: “Não foi fácil, e ainda é uma luta diária, pois a cada dia aprendemos mais com os 

imprevistos e erros e é exatamente isso que faz a gente crescer”.  
11 

 

12 Mar 

2018 

7min de 

leitura 

(07 

perguntas 

com 

resposta 

mediana) 

 

 

Arquiteta brasileira 

criou aplicativo 

contra assédio de 

rua 

Priscila Gama, que 

desenvolveu o 

aplicativo Malalai 

 

 

 

 
(Foto: 

Reprodução) 

 

O aplicativo foi 

pensado para 

oferecer maior 

segurança para 

mulheres que se 

deslocam sozinhas, 

seja qual for o meio 

de transporte. A 

atuação ocorre em 

três frentes: 

prevenção, conforto 

cognitivo e 

emergência. 

 

 

 

 

É ativista, 

arquiteta e 

mineira 

 

 

SR: Você acha que 

assédio se dá de 

forma diferente para 

mulheres negras? 

Acha que elas têm 

uma outra vivência 

urbana? 

PG: Há duas questões 

centrais na discussão de 

gênero x cor x cidade. A 

hiperssexualização da 

mulher negra e a violência 

inerente aos locais onde 

prioritariamente reside a 

população de baixa renda 

- ou seja, no Brasil, negra. 

Então sim, a vivência é 

outra. (...) Só quem já 

recebeu um olhar 

agressivo o identifica e 

sabe que não é admiração 

e elogio. Para uma pré-

adolescente é motivo de 

medo. 

 

 

 

Compartilhar 

Confiança 

Segurança  

Relatos  

 

Mapeamento 

Emergência 

 

A arquiteta por ter passado por situação de assédio criou um aplicativo em oferecer mais segurança, principalmente mulheres negras que 

mais vulnerável por morar em locais de comunidades não tinha segurança e a sociedade não importava com o sumiço das mesmas.  
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22 Ago 

2019 

6min de 

leitura 

(05 

perguntas 

com 

resposta 

longas) 

 

 

 

Dandara Servilha e 

as peças de cerâmica 

da Ímpar Ateliê. 

Encontrou na 

cerâmica o antídoto 

para recuperar a 

auto-estima, 

controlar a 

ansiedade, além de 

um caminho para 

seu 

empreendedorismo  

 

(Foto: 

Reprodução) 

 

 

Argila 

Cerâmica, mãos na 

massa, cria e desenha 

as joias e peças com 

base em formas, 

cores e texturas que 

remetem ao tema. 

 

 

Formada em 

moda, estilista e 

ceramista 

 

 

 

SR: Como é ser uma 

empreendedora-

artesã no mercado de 

trabalho? 

DS: Tenho liberdade de 

criar e fazer as coisas 

como acredito ser o 

correto. Liberdade de errar 

sem sentir que estou 

prejudicando alguém e 

faço as coisas no meu 

tempo. (...)  

A mão na massa muitas 

vezes é quase terapêutica. 

É incrível pensar, 

desenhar e ver aquilo 

tomar forma por meio de 

suas mãos.(...) Por mais 

que me planeje, sempre 

aparecem coisas novas no 

caminho que precisam ser 

aproveitadas e 

dificuldades que não dá 

para prever. 

 

Resiliência 

Paciência 

Argila 

Auto-estima 

Autoconfian

ça Disciplina 

 Para a estilista a força e coragem para ir contra a maioria na contramão do que dizem ser o certo e seguro, sair da zona de conforto e se 

arriscar. Resiliência para recomeçar quantas vezes for preciso, mudar de idéia, ajustar expectativas, sonhos, para alcançar um objetivo 

maior. Paciência para esperar os resultados e colher os frutos do seu esforço.  
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26 Jun 

2019 

6min de 

leitura 

(06 

perguntas 

com 

resposta 

mediana) 

 

 

Izabella Suzart faz 

sapatos que 

mesclam moda e 

política Designer 

carioca por trás da 

grife A-Aurora, Iza 

ficou conhecida pelo 

modelo #Olivia, que 

mescla madeira em 

formas simples e 

belas 

 

 

 

 
(Foto: 

Reprodução) 

 

Madeira, corda, 

couro, design de 

sapatos. 

Desenvolveu uma 

meia pata composta 

por borracha 

internamente de 3 cm 

que torna o caminhar 

mais confortável. 

 

Formada em 

design de moda 

pela PUC 

(Pontifícia 

Universidade 

Católica) e pelo 

BAU - Centro 

Universitário de 

Diseño em 

Barcelona. 

 

SR: Nesse processo 

de buscas e pesquisa, 

quem mais tem 

inspira como 

designer? 

 

IS:Adama Paris, Aurora 

James, Carly Cushnie e 

Ângela Brito são mulheres 

negras empreendedoras 

que eu tenho admiração, 

orgulho e me inspiram. 

Cada uma com uma forma 

de se colocar em suas 

criações e a maneira de 

ver determinadas 

questões. 

Mulher negra 

 Barreiras  

Espaços 

 Privilégio  

Mulheres 

brancas 

Momentos 

 Pesquisar 

A carioca questionar situações quem nós somos, como somos vistos e como queremos ser vistos. E acredita que a maneira tradicional de 

funcionar a moda está se rompendo. O mundo mudou no conceito de produção e estruturação de marcas. Pense nos objetivos e como 
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realizá-los a partir do momento e no lugar que você se encontra hoje e vá criando suas estratégias.  
14 

 

10 Abr 

2018 

6min de 

leitura 

(06 

perguntas 

com 

resposta 

mediana) 

 

Negra Rosa investe 

em bases e batons 

para pele negra. A 

empresária 

fluminense 

Rosangela José da 

Silva pretende 

atender a uma 

carência que persiste 

no mercado de 

cosméticos 

 

 

 
(Foto: 

Reprodução) 

 

 

Produtos de beleza 

 

Criou a 

marca Negra 

Rosa 

Formada em 

administração de 

empresas, é 

referência em 

estética e beleza 

para mulheres 

negras, nascida 

em Duque de 

Caxias 

 

 

SR: O que te motivou 

a criar a Negra Rosa? 

 

RS:A idéia de criar a 

Negra Rosa surgiu durante 

um almoço com um casal 

de amigos. (...) Nos 

tornamos sócias e estamos 

sempre pesquisando sobre 

nosso negócio. 

 

Maquiagem 

 Consultora 

Diversidade  

Negra Rosa conseguiu investimento para tirar o projeto do papel, pois do ramo de seu negócio, é necessário ter uma estrutura pronta 

antes mesmo de começar a vender os produtos. 
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3  DISCUSSÃO 

Como vimos na tabela acima e podemos conferir nos anexos, todas as entrevistas 

tiveram em comum relatos das mulheres negras sobre a vontade de mudar de vida e suas 

experiências de superação através do empreendedorismo, e não do trabalho doméstico pelos 

quais são historicamente marcadas. Siqueira, Nunes e Moraes (2018, p. 229) entendem que “o 

empreendedorismo é [...] uma atividade de cidadania e de participação social” e, citando o 

IBGE (2018), lembram que 

A mulher negra está em um patamar de ‘inferioridade social’ se comparada com os 

dados relacionados ao homem branco, ao homem negro e até mesmo a mulher branca: 

as mulheres negras, de acordo com tais dados, contam com um menor nível de 

escolaridade e com mais tempo dedicado aos cuidados domésticos em todo o Brasil, o 

que se revela como um dos grandes empecilhos para aumentar a participação da 

mulher negra no empreendedorismo brasileiro. Teixeira (2017) leciona que na 

atualidade o número de empreendedores negros já é maioria entre os empreendedores 

brasileiros, embora ainda exista um longo caminho a ser percorrido para que os 

mesmos alcancem resultados similares e oportunidades em condição de igualdade 

referentes aos empreendedores brancos. Mesmo ‘participando’ mais, os 

empreendedores negros ganham menos e essa é uma lógica também aplicável ao 

empreendedorismo da mulher negra. Existe uma escassez de informações atualizadas 

sobre a quantidade de mulheres negras que se dedicam à atividade empreendedora no 

Brasil atual, porém as informações [...] abrangem um contexto amplamente 

desfavorável para tais mulheres no empreendedorismo nacional. (SIQUEIRA; 

NUNES; MORAES, 2018, p. 243)15 

Deste modo, e com as leituras feitas a partir das tabelas, é possível compreender que 

as mulheres negras entrevistadas viram uma oportunidade no empreendedorismo de seu 

crescimento como profissionais e de mostrarem o seu valor no mundo dos negócios. Isso 

representa um privilégio para poucas, dado o quadro de pobreza que ainda marca a vida de 

parte dos negros e das negras deste país. 

Hoje, segundo o IBGE (2018), o número de auto declarados pardos e pretos é maior 

do que o de auto declarados branco no país (Tabela 2): 

Tabela 2 – Evolução de auto declararão racial no Brasil 

AUTODECLARADOS 2012 2016 2018 

BRANCOS 46,6% 44,2% 43,1% 

PARDOS 45,3% 46,7% 46,5% 

PRETOS 7,4% 8,2% 9,3% 

Fonte: IBGE, 2018 (adaptado) 

                                            
15Ver em https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/11055/pdf. Acesso em: 18 dez. 2019. 
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Segundo o Instituto (IBGE, 2018), o aumento de auto declarados pardos e pretos não 

significa aumento real na quantidade dessa população no país; antes, é resultado de uma maior 

valorização da própria cor pela população negra e na forma como as pessoas se vêem.  

 Como já discutido, “a maior visibilidade das questões raciais no Brasil, assim como 

o reconhecimento de si, da própria condição e seus potenciais e direitos por parte de sujeitos 

historicamente segregados em diversas instâncias, tem colaborado na legitimação de uma 

outra discussão importante quando se fala em justiça social: o acesso de negros e negras à 

educação” (MONTEIRO; ALMEIDA; PESSANHA, 2019, p. 85). Por outro lado, essa maior 

visibilidade que as questões raciais tem ganhado na esfera pública, inclusive por conta de sua 

midiatização, seja em veículos de comunicação tradicionais ou alternativos, de nicho, tem 

colaborado também para pautar discussões sobre a complexidade dessas mesmas questões e 

pensarmos em suas diferentes camadas. 

 As mulheres que compõe o grupo selecionado para as entrevistas feitas para a 

coluna Black Girl Magic abrigada no site da Marie Claire se distinguem, pela própria 

narrativa de luta e superação, das mulheres brancas que são o principal público-alvo da 

revista, mas também de muitas outras mulheres negras brasileiras por diversos outros 

motivos: como a tabela destaca, apenas uma não tem curso superior e várias têm, além da 

faculdade, pelo menos um curso de pós-graduação. Enquanto isso, dados recentes do IBGE, 

indicam apenas 10% das mulheres negras que entram na escola completam o ensino superior 

e a defasagem escolar acomete 30,7% das estudantes negras no ensino médio, que antecede a 

universidade. As entrevistas, assim, representam o grupo pequeno daquelas que, apesar de 

ainda contarem com dificuldades, romperam barreiras sociais significativas, distanciando-se 

de outras mulheres negras que ainda não conseguiram atingir esse padrão que a revista 

compreende como de sucesso.  

 De fato, o relatório Empreendedorismo Feminino 2019 divulgado pelo SEBRAE 

(SEBRAE, 2019) traz informações relevantes e que confirmam esse quadro. O documento, 

que faz uma distinção entre empreendedores/empreendedoras (aqueles e aquelas que, nos 

últimos 12 meses tiveram alguma iniciativa em prol do próprio negócio) e donos/donas de 

negócio (aqueles e aquelas com negócios consolidados), aponta que: 
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* As mulheres, de um modo geral, correspondem a 34% dos empreendedores 

brasileiros; * A maior parte das mulheres empreende por necessidade, por querem ser 

independentes e terem uma fonte de renda (enquanto essa proporção, entre homens, é de 32%, 

entre elas é de 44%);  

* As mulheres negras correspondem a 17% dos empreendedores do país; 

* Existem cerca de 4,7 milhões de mulheres negras "donas de negócio" no Brasil, 

estando os estados de São Paulo e Bahia os mais representativos;  

* O empreendedorismo por necessidade é maior entre as mulheres negras (49%) do 

que entre as mulheres brancas (35%);  

* Em média, as mulheres negras empreendedoras ganham R$ 1.384 por mês, enquanto 

as empreendedoras brancas ganham R$ 2.691 e os homens brancos ganham R$ 3.284 em 

média;  

* Entre as mulheres negras "donas de negócio", 49% são chefes de domicílio, 

enquanto entre as mulheres brancas essa proporção é de 44%;  

* As "donas de negócio" negras são mais jovens do que as empreendedoras brancas 

em média 1 ano e oito meses;  

* As "donas de negócio" negras possuem menos escolaridade (1,7 ano); 

* As "donas de negócio" negras, em geral, estão a menos tempo à frente de seu 

empreendimento do que as brancas (73% x 79%);  

* Proporcionalmente, há mais mulheres negras trabalhando em sócios do que mulheres 

brancas (86% x 76%);  

* Em geral, há menos mulheres negras empregadoras do que mulheres brancas, o que 

significa que os empreendimentos das mulheres negras têm porte menor;  

* Em geral, há mais empreendedoras negras trabalhando em casa do que 

empreendedoras brancas atuando na mesma condição. 
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 No que se refere ao embranquecimento discutido por Oracy Nogueira, o que é 

possível perceber pelas fotos das entrevistadas da seção Negras Empreendedoras da coluna 

Black Girl Magic, da Marie Claire online, que estão em anexo, que o mesmo se dá não pela 

cor da pele das mesas, pois vemos tanto negras de pele mais clara, com cabelo liso, quanto 

negras de pele clara usando turbante ou negras com pele mais escura e cabelo crespo ao 

natural, mas se dá, em medida mais larga, pelo tipo de negócio das entrevistadas, pelo que se 

pode interpretar a partir de um cruzamento das evidências da pesquisa do SEBRAE, já citada, 

e pela linha editorial da própria Marie Claire. 

 Afinal, nenhuma manicure ou fornecedora de alimento para consumo domiciliar está 

entre as contempladas pela coluna, mas tão somente empreendimentos sofisticados, como 

grifes de roupas, calçados, acessórios e decoração, produção de cosméticos e 

desenvolvimento de dispositivos tecnológicos. Do mesmo modo, apesar de reconhecer a 

precariedade que pode marcar o início dos negócios de muitas mulheres negras, a própria 

Stephanie Ribeiro privilegia empreendimentos já consolidados, ou seja, suas entrevistas são 

aquelas que conseguiram “chegar lá”, como ela escreve na introdução à entrevista feita com 

Michelle Fernandes, que iniciou a Boutique de Krioula com 150 reais em 2012 e hoje é uma 

empreendedora premiada (Texto 10). 

Negros no caso nacional, são a maioria dos empreendedores do país, contudo 

acabam atuando nas áreas de menor lucratividade: manicures, cabeleireiros, 

ambulantes, pequenos empreendedores; Pessoas que no fundo tem sua mão de obra 

precarizada por um sistema que diz que sendo “patrão” estaremos em melhores 

condições, sem se ater que mesmo no que diz respeito a se tornar “seu próprio 

chefe” o empresário branco atua em áreas mais lucrativas e tende a ter maiores 

rendimentos. Afinal, existe uma organização financeira e uma escolha por se tornar 

empreendedores, muito mais comum entre os indivíduos brancos, já em relação aos 

negros raramente existe capital financeiro, social e familiar, dada a estrutura racista 

do país. O que faz com que essa população acabe se tornando empreendedora por 

necessidade de sobrevivência. Visando entender esse lado da moeda, entrevistei 

Michelle Fernandes uma empreendedora negra que começou pela necessidade, mas 

que hoje vem consolidando seu negócio e se destacando em sua área. Hoje ela é 

sócia proprietária da grife Boutique de Krioula, uma marca de acessórios com 

brincos, anéis, colares, que tem como carro chefe o turbante feito com estampas 

exclusivas. [...] (RIBEIRO, grifo meu, 2018a, s.p.)16 

Esse “lá”, no entanto, enquanto lugar social e “espaços de privilégio”, eventualmente é 

problematizado pela colunista, como na introdução à entrevista com a design Izabela Suzart: 

                                            
16Disponível em https://revistamarieclaire.globo.com/Blogs/BlackGirlMagic/noticia/2018/03/uma-empresa-que-

impacta-emsuas-redes-mais-de-100-mil-pessoas.html. Acesso em: 3 jan. 2019. 
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[...] percebi que quando mulheres negras entram em espaços de design que se 

subentendem como de luxo, elas se encontram muitas vezes solitárias e apagadas. 

Não é que o trabalho dela e de tantas outras mulheres negras não seja bom, mas, 

muitas vezes, ele não se encaixa no nicho do que chamam de “empreendedorismo 

negro”. Como uma mulher negra, ela acaba enfrentando barreiras ao se inserir em 

espaços de privilégio que marcas de mulheres brancas, com o mesmo público, não 

enfrentam. Conversei com Iza para discutir temas que permeiam esse “lugar”. 

(RIBEIRO, 2018b, grifo meu, s.p.) 

Observo, assim, que na seção que é objeto deste estudo temas relevantes são tratados e 

postos em circulação, mas esses temas, pelo status das entrevistadas, podem excluir muitas 

outras mulheres negras que também enfrentam problemas com a conquista da autonomia e o 

sucesso diário de seus negócios, mas que não fazem parte do círculo social das selecionadas 

por Stephanie Ribeiro.  

As negras, em sua condição e cultura sofrem invisibilidade e esse apagamento 

colabora para a naturalização do racismo17. (MONTEIRO; ALMEIDA; PESSANHA, 2019). 

Além disso, como diz Jessé Souza (2006), a aceitação da desigualdade provém da 

naturalização e da precariedade são outras feridas profundas no seio da sociedade. Para 

Hasenbalg (1979), é justamente no apagamento do outro e de sua condição humana que estão 

as raízes de outros males, como o segregacionismo e o sexismo, que permeiam a estrutura das 

relações sociais marcadas pelo racismo.  

Convém trazer aqui dados recentemente divulgados pelo informativo Desigualdades 

Sociais por Cor ou Raça no Brasil 2019, do IBGE (AGÊNCIA BRASIL, 2019). Segundo o 

documento, os negros representam 55,8% da população e 54,9% da força de trabalho, sendo 

que a informalidade atinge 47,3% de pretos e pardos – um contingente maior do que de 

trabalhadores informais brancos, calculados em 34,6%. Entre os cargos gerenciais, os negros 

são a minoria (29,9%), ocupando postos de menor remuneração. No que se refere à moradia, 

segundo o informativo, 44,5% dos pretos e pardos brasileiros vivem sem condições de 

saneamento (água, esgoto e coleta de lixo), enquanto essa proporção entre brancos é de 

27,9%.  

O reflexo desses números é que enquanto 15,4% dos brancos do país estão na faixa da 

pobreza, essa proporção chega a 32,9% de negros que vivem com no máximo US$ 5,50 

diários. Já na linha da extrema pobreza, com inclui pessoas que vivem com até US$ 1,90 por 

dia, estão 3,6% dos bancos e 8,8% dos pretos e pardos brasileiros. Considerando que a 

                                            
17Ver em https://www.todoestudo.com.br/geografia/miscigenacao. Acesso em: 29 de. 2019. 
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situação pode ser ainda pior entre as mulheres negras e pardas, segundo o estudo, que aponta 

que “ao considerar o gênero na análise, as mulheres pretas ou pardas recebem, em média, 

apenas 44% dos rendimentos dos homens brancos. Já os homens negros ganham 56,1% dos 

rendimentos de um homem branco.” (AGÊNCIA BRASIL, 2019, on-line).  

Documento anterior do IPEA, inclusive, citando Sueli Carneiro, confirma que 

Da população negra, aproximadamente a metade é composta de mulheres. As 

mulheres negras são mais de 41milhões de pessoas, o que representa 23,4% do total 

da população brasileira. São estas que sofrem com o fenômeno da dupla 

discriminação, ou seja, estão sujeitas a “múltiplas formas de discriminação social 

(...), em conseqüência da conjugação perversa do racismo e do sexismo, as quais 

resultam em uma espécie de asfixia social com desdobramentos negativos sobre 

todas as dimensões da vida” (CARNEIRO, 2002). As discriminações de gênero e 

raça não são fenômenos mutuamente exclusivos, mas, ao contrário, são fenômenos 

que interagem, sendo a discriminação racial freqüentemente marcada pelo gênero, o 

que significa, portanto, que as mulheres tendem a experimentar discriminações e 

outros abusos de direitos humanos de forma diferente dos homens. (IPEA, 2003, p. 

5) 

Por tudo isso, creio que é razoável inferir que as entrevistadas da coluna Black Girl 

Magic estão mais próximas das leitoras que são público-alvo da revista Marie Claire – ainda 

que Black Girl Magic não figure entre as colunas fixas da revista impressa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este artigo foi elaborado como resultado de uma pesquisa exploratória do conteúdo 

das 14 entrevistas da seção Negras Empreendedoras feitas e publicadas por Stephanie Ribeiro 

em sua coluna Black Girl Magic na revista Marie Claire on-line. Todas as narrativas dão 

conta de lutas e superações relacionadas a questões principalmente de raça, mas também de 

classe.  

De fato, muitos brasileiros negros e muitas brasileiras negras começaram a 

empreender não por vontade ou incentivo familiar, mas pela necessidade financeira, contudo, 

acabam atuando em áreas de menor lucratividade, como manicures, cabeleireiros, ambulantes, 

cozinheiros, enfim, pequenos negócios em geral. Trata-se de uma mão de obra precarizada 

por um sistema que, não absorvendo todos, incentiva: “torne-se patrão de si mesmo, pois 

estará em melhores condições”. Entretanto, empresários brancos e empresárias brancas atuam 

em áreas mais lucrativas e tendem a ter maiores rendimentos. Afinal, entre empreendedores 

negros e empreendedoras negras, pelas condições da estrutura racista que atravessa e é 

atravessada pelas desigualdades de renda do Brasil, raramente existe capital financeiro, social 

e familiar que contemple essas pessoas. Estas, além de empreenderem por necessidade de 

sobrevivência na maior parte das vezes, também enfrentam uma competição que é desigual.  

A conclusão a que chego, lendo as entrevistas sobre a mensagem dessas mulheres em 

um veículo formador de opinião, é que uma parte delas reproduz padrões da classe média, 

visto que é, inclusive, o público da revista. Pode ser visto até mesmo no tipo de produto em 

destaque nas entrevistas com as empreendedoras. Das 14 entrevistas, só uma que não concluiu 

o ensino superior, enquanto, muitas vezes, há entre mulheres negras evasão escolar em grande 

escala porque elas deixam a escola para trabalhar para se auto sustentarem e sustentarem suas 

famílias. São poucas que alcançam o sucesso e se firmam como bem-sucedidas nesse contexto 

de capitalista em que é preciso fazer alianças, divulgação e buscar patrocínio e sempre lidar 

com interesses outros que movimentam o sistema.  

A relevância deste trabalho está no seu potencial de incentivar a reflexão sobre o tema 

empreendedorismo negro, que não foi o foco da pesquisa, mas que merece um tratamento 

mais cuidadoso para além das citações aqui feitas. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA DA SEÇÃO NEGRAS EMPREENDEDORAS, DA COLUNA BLACK 

GIRL MAGIC, DE STEPHANIE RIBEIRO 

 

1 -NEGRAS EMPREENDEDORAS: CARNAVAL PEDE AS POCHETES DA DAI 

BAGS 

STEPHANIE RIBEIRO ENTREVISTA DAIANE LUCIO, A CRIADORA DAS POCHETES 

DA MARCA DAI BAGS COM 04 MIN DE LEITURA. 

 
As Dai Bags, de Daiane Lucio, são pochetes divertidas, perfeitas para a folia (Foto: Divulgação) 

 

Verão com praia, Carnaval em março... Temos fevereiro inteiro para curtir o pré-Carnaval. 

Então, que venha o preparo para blocos, fantasias e pochetes! Já faz uns anos que as pochetes 

voltaram com tudo e com nova roupagem, saindo do limbo de “coisa brega” para se tornar 

parte do vestuário de jovens brasileiros. No Carnaval, são artigos essenciais para curtir a festa 

e garantir que se guarde com segurança seus artigos básicos e necessários. Tudo isso sem 

perder o estilo, afinal, elas possuem várias cores, formatos, símbolos, e foi pensando nisso 

que nossa primeira entrevista para o #EmpreendedorasNegras deste ano é Daiane Lucio, a 

criadora e empreendedora responsável pela Dai Bags. Aproveite a entrevista e a dica: 

 
Stephanie Ribeiro - Como nasceu a idéia de criar uma marca de bolsas e pochetes? 

Daiane Lucio -  Em 2009, quando eu estava próximo de completar 20 anos, com a vontade de 

ter uma bolsa diferente das que eu via em lojas convencionais. Após me formar em 

gastronomia e ficar desempregada por um período, comprei retalhos de tecido, cortei e pintei 

as três primeiras sacolas à mão, e minha mãe costurou. A partir da grana da primeira venda 

feita para uma amiga, continuei fazendo mais sacolas e passei a divulgar na internet. 

 

SR - Como foi o processo para se capacitar como empresária? 

DL - Como disse, sou formada em gastronomia e não tenho nenhuma formação em cursos 

como moda ou administração. Mas, após ficar desempregada, vi que não era o que queria pra 

mim naquele momento. Foi aí que comecei com as bolsas. Sempre que posso, faço cursos 

para aprimorar o que já sei e acrescentar novos conhecimentos, trocando idéias com pessoas 

novas. O último curso que fiz, por exemplo, foi pelo Empreende Aí, que é um negócio de 

impacto social que capacita novos empreendedores - com foco no público negro e periférico. 
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SR - Você participa de todo processo criativo da sua marca? Como é cada etapa? DL -

 Sim! Primeiro, faço uma pesquisa de materiais, pesquiso o que tá rolando com as marcas que 

gosto e vou anotando todas as idéias e influências possíveis. Desde o que vejo em 

séries/filmes até os vídeos de músicas que gosto. Desenvolvo os moldes em cima do material 

que tenho e das idéias, faço o corte e passo para a costureira. 

 

SR - O que você acha que diferencia seu produto do que se vende em grandes lojas? DL 

- Acho que o meu diferencial é a ousadia dos modelos e ter a pegada mais artesanal. No fim 

das contas, todos os detalhes são feitos à mão e isso mantém a marca de um jeito mais 

"especial". Além de ter um estilo próprio, minha mão passa por cada peça que vendo. 

 

SR - Qual produto mais reflete a identidade de sua da Dai Bags? 

DL - Acho que as pochetes com formatos divertidos. Apesar de eu fazer algumas bolsas um 

pouco mais básicas, a galera curte as mais ousadas, como as pochetes de frutas e as de alien. 

 

SR - Fale mais sobre suas pochetes: estamos chegando perto do Carnaval e elas são muito 

usadas nessa época. Como você se prepara? 
DL - Coloco pochetes em praticamente todas as coleções. Então, além dos modelos das 

coleções anteriores, sempre lanço algum modelo novo exclusivamente para o Carnaval. Nesse 

período, o trabalho aqui é intenso, pois são várias estampas recortadas e coladas à mão, além 

do trabalho da minha costureira (que é maravilhosa) e as entregas. Faço quase tudo sozinha! 

Então, vou preparando o estoque alguns meses antes. 

 

SR - Então você trabalha por coleção? Como define cada uma? Do que se trata a deste 

verão? 

DL: O meu trabalho é bem solto. Não faço coleção por estação e, sim, por intuição, quando as 

idéias querem se colocar pra fora. Mas o período que me chama mais pra produzir, com 

certeza, é o verão! É a fase do ano que mais amo, a mais quente, quando as pessoas estão mais 

festivas e animadas. A coleção deste verão é inspirada nesta alegria, e a campanha foi feita 

com mulheres reais, que querem se divertir com as amigas nesta estação de um jeito divertido, 

descontraído e mais colorido. Isso é a cara da Dai Bags! 

 

SR - Você acredita que empreender é uma forma de garantir a emancipação da mulher 

e/ou negros? 

DL - Com certeza! Principalmente se houver um apoio entre marcas de empreendedores e 

artistas negros, como bazares ou festivais. Acredito muito nos trabalhos independentes e 

tenho visto uma juventude negra muito criativa e ativa, que faz a coisa acontecer por conta 

própria. Tem muita gente fazendo coisas legais e acho que essa união entre todos pode fazer 

dar certo cada vez mais. 

 

SR - Dai, se pudesse dar uma dica para quem pretende empreender, qual seria? 

DL - O essencial é fazer algo que se gosta muito e acreditar em sua idéia. Sabe aquela idéia 

ou projeto que você tem orgulho de contar para as pessoas que foi você quem fez? A partir 

disso tudo flui! 
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2 -NEGRAS EMPREENDEDORAS: A MULHER POR TRÁS DA MARCA 

REFERÊNCIA EM CABELOS CRESPOS. EM SUA NOVA COLUNA, STEPHANIE 

RIBEIRO ENTREVISTA A FUNDADORA DA MAKEDA COSMÉTICOS COM 4 

MIM DE LEITURA. 

A Makeda Cosméticos foi uma das principais inspirações para a série Empreendedoras 

Negras que vem sendo publicada na minha coluna.  À convite de Sheila, fundadora da marca, 

visitei a loja no Shopping Light e foi amor à primeira vista. Além de o estabelecimento ser 

considerado o primeiro a ter uma negra como gestora naquele prédio, os produtos são 

pensados para as necessidades de nossos cabelos. É ótimo para quem usa dreads e tranças. 

Tudo isso levando a sustentabilidade em consideração. 

Sheila, que atende pessoalmente cada cliente, ainda tem uma história encorajadora. A seguir, 

leia a entrevista com a fundadora da marca de 15 produtos, cujo investimento inicial foi de R$ 

4 mil, e surpreenda-se. 

Stephanie Ribeiro: Sua infância foi marcada por abandono paterno e racismo. Como, 

em meio às dificuldades, se envolveu com o universo da beleza?Sheila: Minha mãe, 

Sandra Antonio, ficou órfã aos dois anos de idade. Ela cresceu sonhando em ser cantora e em 

estudar. Casou-se, teve duas filhas, e até fez vários cursos gratuitos, um deles cabeleireira, 

mas a violência doméstica desfez o sonho de uma família feliz. Meu pai foi embora nos 

deixando em situação de despejo. Eu tinha sete anos de idade na época e estava abalada com 

tudo. Foi assim que comecei a dormir na escola. A psicóloga de onde estudava chamou minha 

mãe para entender o que estava acontecendo, e ao ouvir nossa história, nos ofereceu moradia e 

um trabalho como empregada doméstica para minha mãe. A partir daí, iniciou-se uma nova 

fase de nossa vida.  

Além de trabalhar como doméstica, minha mãe passou a vender bolo nas empresas do bairro, 

cachorro quente em eventos, fazer limpeza em stands de eventos. Com ela, aprendemos o que 

é empreender. Tempos depois ela foi aprovada em uma seleção para trabalhar como técnica 

capilar cabeleireira em uma empresa americana, onde eu e minha irmã também conseguimos 

vaga. Quando a empresa fechou, minha mãe tentou abrir um salão, mas o dono do local se 

recusou aceitá-la como inquilina por ser negra.  O racismo nos fez enxergar que se não havia 

espaço para profissionais afro descendentes também não haveria para clientes negras.  

Assim, minha mãe montou o salão de beleza Arte Axé, onde aprendi a trabalhar com cabelo. 

Nesses 12 anos, atendemos mais de 30 mil pessoas. Lá, formávamos profissionais sem 

experiência para depois os contratar. Passamos a fazer pesquisa para indústrias de cosméticos 

e lançamos os produtos em feiras de cosméticos. Quando o salão fechou, depois que nossas 

colaboradoras se tornaram concorrentes seguimos caminhos diferentes. Minha mãe foi fazer 

artesanato e cuidar da saúde, minha irmã foi trabalhar como técnica capilar, e eu comecei um 

curso de teatro, além de atender clientes em casa. 

SR: Como o teatro fez surgir a idéia de investir em cosméticos para cabelos afro?S: O 

teatro me incentivou a buscar minhas origens, das quais passei a ter mais orgulho ainda. Foi 

assim que deixei meu cabelo crescer naturalmente, chamando a atenção de outras pessoas. 

Mas, como não havia muitos produtos para cabelos crespos no mercado, tive a idéia de criar 

uma linha especial. O problema era o dinheiro. Até que fui selecionada para ser promoter de 

uma empresa no Cirque de Soleil que pagava R$ 4 mil reais. Com a ajuda do SEBRAE e 

muita luta --vi o preconceito dos empresários com uma negra-- encontrei uma fábrica cuja 

gerente, uma negra, entendeu que havia mercado para meus produtos. Ela me disse a seguinte 



44 
 

  

frase: “Hoje você começa com um e amanhã você está com uma linha completa, você é uma 

rainha e você veio pra brilhar e ativar outros brilhos".  Saí de lá empoderada! Com essa 

inspiração, decidi que a marca levaria o nome de uma rainha africana. Makeda, da cidade de 

Axum, na Etiópia, buscava a verdade, tinha muita sabedoria. Ela era também conhecida como 

rainha de Sabá.   

Convidei minha irmã para a parceria, que trouxe toda sua experiência em formulação de 

cosméticos, e começamos a pesquisar indo em feiras que traziam novidades de matérias 

primas e novidades, onde vivenciamos mais preconceitos. Quando chegávamos aos stands, 

perguntavam mais de três vezes se realmente éramos as donas da marca. Víamos vários donos 

de empresas sendo convidados para sentar e nós éramos atendidas de pé. Mas isso reafirmava 

nossa luta. 

SR: Atualmente, quantos produtos a marca desenvolveu? 

S: Hoje a linha possui 15 produtos para qualquer tipo de cabelo e, recentemente, lançamos 

dois cremes corporais. Ou seja, tem produto para cabelo crespo natural, com fios alisados, 

com dreads, tranças e em fase de transição capilar. Tudo sem parabenos, sal e testes em 

animais. Também oferecemos produtos sem óleo mineral e silicones. 

 

SR: E quais os seus maiores desafios como empreendedora? 

S: Os maiores desafio são superar o preconceito, ter preços competitivos com produtos de alta 

qualidade e desenvolver um sistema de venda que possa colocar os produtos MAKEDA nas 

mãos de cada um dos 54% de consumidores negros. 

 

SR: Você acredita que as marcas enxergam negros com respeito ou apenas como 

números que consomem? 

S: As marcas brasileiras, diferentemente de outros países, não o vêem como uma grande fatia 

no consumo, com exceção de uma empresa ou outra. Basta observar os comerciais. A situação 

piora quando temos de manter relações comerciais, aí somos invisíveis. Alguns diretores de 

grandes se assustam ao verem uma negra na gestão.  A MAKEDA não só tem consciência de 

que 54% da população é negra, mas a conhece e sabe onde vive. Esta é nossa virtude. Nos 

fortalecemos diante de nosso propósito em levar empoderamento e auto-estima para mulheres 

com qualquer tipo de cabelo, especialmente o crespo ou cacheado natural. 
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3 -NEGRAS EMPREENDEDORAS: ESTILISTA THAÍS DELGADO INOVA COM 

ROUPAS MINIMALISTAS. EM SUA NOVA COLUNA, STEPHANIE RIBEIRO 

CONVERSA COM A ESTILISTA, DA MARCA VERKKO COM 05 MIN DE 

LEITURA. 

 

Estilista inova com roupas minimalistas para negras (Foto: Divulgação) 

Thaís Delgado, mesmo jovem, apenas 32 anos de idade, tem uma participação ativa no mundo 

da moda. Formada em Design de Moda pela faculdade Senai Cetiqt, foi estagiária de estilo na 

extinta marca Maria Bonita Extra, trabalhou em diversas revistas de moda como assistente de 

produção e durante dois anos foi estagiária de figurino na Rede Globo. Mas foi no ano de 

2014 que tudo mudou, quando ela passou da produção de moda para criação de moda.  

Foi nesse ano que Thaís lançou a marca Verkko, sua menina dos olhos, onde desenvolve 

roupas femininas com uma estética moderna, minimalista e contemporânea. Estética essa que 

dificilmente é associada a mulheres negras, num país que atribui a nós uma visão essencialista 

de estética e criação. Thaís propõe algo que foge desse padrão, além do design de cada peça, 

ela cuida da confecção, redes sociais, contato com clientes, etc, e é por seu trabalho excelente 

em todos os aspectos que atua que ela está na nossa série de 

entrevistas #empreendedorasnegras. 

SR: Já vi muitas marcas de empreendedores negros, me parece que muitas vezes se 

entende “moda étnica” como única possibilidade para nós, suas peças são casuais e 

minimalistas não se encaixando nesse conceito. O que te fez acreditar que esse caminho 

era o da sua identidade estética?                                                                                        TD: 

Sou formada em designer de moda, trabalhei em outras marcas, com figurino e em produções 

de moda para revistas. O conceito da Verkko tem muito a ver comigo, eu sou uma pessoa 

básica, low profile, adepta das cores mais sóbrias. É isso que me atrai e aonde eu me sinto 

bem. Amo cores, mas não sou uma pessoa colorida, verdade seja dita. Sendo assim nada mais 

coerente do que criar uma marca que imprima essa característica. Mas não estou fechada no 

conceito minimalista e black & white. A estética da marca é mutável. 

SR: Então qual das suas peças mais sintetizam sua identidade? 

TD: Não saberia escolher. Toda Verkko diz muito sobre mim. Mas a cada coleção é possível 

notar as diferenças. Sou uma pessoa em constante mudança e como sou eu que crio as peças, 

as coleções mudam junto comigo. A marca foi lançada em 2014 e hoje já é possível ver o meu 

amadurecimento pessoal e profissional nas peças que venho criando. 
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SR: O que te fez querer ir por esse caminho de ser empreendedora da sua própria 

marca de moda? 
TD: Eu sempre quis ter a minha própria marca, era algo falado por mim desde jovem e 

incentivado pelos meus pais, que também são empresários e gerem os seus próprios negócios. 

Minha mãe é atriz e tem uma produtora cultural, meu pai é fotógrafo e empresário. Então foi 

algo muito orgânico. 

 

SR: Quais são os estilistas e criadores de moda que te inspiram nesse processo autoral? 
TD: Eu me inspiro em artistas e isso envolve arte em geral: música, artes visuais, arquitetura, 

cinema, teatro, literatura e obviamente, moda. Tudo que envolve arte, me inspira. Mas são 

inspirações mutáveis, que se encaixam com o meu momento pessoal e a minha percepção 

estética do momento. Não gosto muito de citar nomes porque a lista é enorme e crescente. 

 

SR: Thais você não trabalha muitas peças por coleções, mas suas peças tem um design 

próprio e uma qualidade na costura, material, modelagem. Como ao longo do seus 

trabalhos você vai acompanhando o desenvolvimento dos seus produtos? Você tem 

controle e participa de tudo do design, da costura ao contato com clientes? 
TD: Sim, trabalho poucas peças por coleção, pois como a marca é ainda pequena consigo ter 

mais controle sobre a produção. Prezo pela escolha de boas matérias primas e pela 

modelagem. Minhas habilidades profissionais foram evoluindo junto com a trajetória da 

marca, com isso acabei tendo maior entendimento sobre o desenvolvimento dos produtos. Eu 

participo de todos os processos da marca e tenho contato com os clientes. 

 

SR: Sua mãe desenhou algumas estampas para suas peças em 2017, como é esse trabalho 

não só de retomar estampas em suas peças, mas trazer sua mãe Iléa Ferraz junto com 

você? 
TD: A estética da marca é muito minimalista, mas na nossa primeira coleção desenvolvi uma 

estampa a partir de uma foto que havia tirado. Era uma estampa de prédios do centro do Rio 

de Janeiro, a arte ficou bem gráfica e tinha uma estética até "étnica". Quatro coleções depois 

convidei minha mãe que é uma artista multidisciplinar para criar alguns desenhos para a 

coleção de verão 2018. Foi emocionante para mim, porque eu sempre admirei o trabalho dela 

e sempre quis encaixar eles em algum momento no meu trabalho. Existe muita poesia quando 

os seus sonhos e vontades se tornam realidade. 

 

SR: Por fim, queria que você me falasse dos desafios de criar uma marca. Vejo muitos 

negros que acabam desistindo de seus negócios, sem conceito definido, e sem contato 

com pessoas com foco e trabalho sólido. O que você daria de dicas para essas pessoas, 

em especial as jovens negras que amam moda, mas não acreditam que seriam capazes de 

atuar nesse campo? 
TD: Acho importante perseverar nos nossos desejos mais intrínsecos e correr atrás. Acho 

importante pontuar também que ser empreendedor é um trabalho árduo que não envolve só o 

trabalho braçal, existe muito cansaço mental também. É um trabalho que depende 

exclusivamente da sua dedicação e do seu foco. Eu acho incrível ter o próprio negócio mas 

acho sofrido também, porque é solitário (agora eu tenho um sócio, o estilista Ézio Evy, 

e poder dividir todos os meus insights em relação a marca vem fazendo uma diferença enorme 

na minha vida e na Verkko). Aos jovens negros eu diria para estudarem muito sobre a 

profissão que escolheram, pois o conhecimento traz coragem e aguça a percepção para 

vislumbrar e ir em busca de oportunidades.  
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Diria sobretudo para se manterem firmes sobre suas idéias, escolhas e a buscarem seus pares. 

Acho importante antes de você ter o seu empreendimento você trabalhar no empreendimento 

de outra pessoa e captar tudo que você puder para aplicar o que for positivo no seu negócio. 

Moda é um mercado fechado, então diria para eles se aventurarem e se abrirem para esse 

mundo. Na moda é importante fazer networking e ter contato com quem comanda a cena, 

ainda mais agora neste mundo atual onde quantidade de followers e likes diz quem você é. 

Acho uma pena que seja assim, mas infelizmente não dito as regras. 

 
4 - NEGRAS EMPREENDEDORAS: A EMPRESÁRIA QUE DESENVOLVEU 

MAQUIAGEM PARA NEGRAS. EM SUA NOVA COLUNA, SETEPHANIE RIBEIRO 

ENTREVISTA A EMPRESÁRIA ROSANE TERRAGGO COM 06 MIN DE 

LEITURA.  

Já comentei aqui na minha coluna como é comum no Brasil mulheres negras se queixarem da 

ausência de cosméticos que se encaixem no seu padrão estético, mas isso não impediu Rosane 

Terraggo de criar uma série de produtos acessíveis para diferentes tonalidades de mulheres 

negras. Segundo ela, a inspiração veio da própria maquiagem usada por Michelle Obama. 

Depois de escutar que existia a marca Black Opal com bases de 8 dólares e que a ex-primeira 

dama usava esses produtos no seu dia a dia. 

Rosane entendeu que precisava de algo parecido na loja que já administrava. Então criou sua 

própria linha de Divas Bllack, com bases para mulheres negras de diferentes tons a preço 

super acessíveis.Sua idéia, que parece simples hoje, vai além: há pó translúcido, sombras, 

iluminador, gloss e pigmentos. Ela investe no marketing pelas redes sociais, ampliando cada 

vez mais a dimensão dos seus negócios para além da região sul do país. Por esses motivos 

Rosane é nossa entrevista para nossa série #negrasemprendedoras. 

Stephanie Ribeiro: O que te motivou a se tornar uma empreendedora? 

Rosane Terraggo: Casei e fui mãe muito cedo, aos 17 anos, por isso concluí o ensino 

superior um pouco mais tarde. Os estudos na Unisinos, no Rio Grande do Sul,  fizeram com 

que ficasse um pouco distante do meu primeiro filho, hoje com 27 anos. Me formei em 2002 e 

para me especializar na profissão, fiz quatro pós-graduações. Uma delas foi em administração 

em marketing pela ESPM. Mas percebi que a história de estar longe da família estava se 

repetindo com minha filha. Por isso, decidi em 2014 me tornar empreendedora. 

 

SR: E como sua empresa, o Território da Beleza PoA, surgiu? 

RT: O Território nasceu em junho de 2014 como franquia de uma marca. Neste modelo de 

negócio me senti muito amarrada, porque os franqueadores não queriam investir em 

marketing, preferiam a contratação de revendedoras de porta a porta. Mas este não era meu 

objetivo. Confesso que fiquei bastante frustrada, porque a franquia é do Nordeste e lá eles são 

fortes. Mas no Sul precisei convencer as pessoas de que os produtos eram muito bons e de que 

os valores estavam na média do mercado. Depois, passei a usar as redes sociais para 

apresentar os cosméticos ao público e mostrar clientes comprando. Conforme o tempo, 

percebi que não precisava mais estar por trás de uma marca apenas, mas poderia comercializar 

bons produtos de várias empresas. Pesquisei o que estava fazendo sucesso e que tinha um 

bom preço. Nosso grande diferencial, hoje, é que além de vender, ensinamos a cliente a usar o 

que está comprando. Damos uma consultoria de beleza e elas adoram. Foi assim que 

começamos a crescer. 
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ST: Qual foi o maior desafio para se consolidar como empreendedora? 

RT: A idéia do Divas Bllack surgiu pela necessidade de haver produtos específicos para a 

pele negra. No início, também trabalhávamos com produtos para cabelos crespos e cacheados, 

nos tornando referência na região. Além disso, decidimos vender somente marcas que 

oferecem no catálogo ao menos um produto para a pele negra. Mesmo assim, não 

conseguimos atender todas as mulheres. Eu mesma tentava fazer a maquiagem delas. Sempre 

testamos as bases nas clientes que se dispõem a esta experiência, especialmente com aquelas 

que não conhecem seu tom de pele (e são muitas!) Apesar de a loja física ter somente 20m², 

fazemos muito barulho na internet com cursos, workshops. Foi assim que comecei a ganhar 

reconhecimento e credibilidade de diretores de grandes marcas. Procurei um deles para 

sugerir a criação em sua empresa de uma linha de base para vários tons de pele negra, pois 

muitas clientes se sentiam excluídas por não encontrarem um produto adequado. A princípio 

ele se empolgou e informou que iria se reunir com sua sócia. Em seguida, tive o retorno de 

que não era o momento de segregar as pessoas, então não seria correto criar uma linha 

somente para negras. Confesso que fiquei intrigada com a resposta, porque o conheço e não 

parecia ser preconceituoso.  

 

Então, olhei pra ele e me dei conta de que sendo branco de olhos claros ele não poderia 

compreender nossa dificuldade. Decidi desenvolver eu mesma esta linha. Em um curso sobre 

pele negra ouvi a especialista falar sobre uma base americana chamada Black Opal e que a 

então primeira dama Michelle Obama usava e recomendava, porque era um excelente produto 

e custava em torno de $8,00, ou seja, acessível. Eu entendi que era isso que eu queria, uma 

base de qualidade, que coubesse na bolsa e bolso das minhas clientes. Então foi a hora de 

convencer meu marido e sócio Carlos Alberto Regio Terragno a investir junto nesta linha. 

 

SB: Qual o diferencial dela para as grandes marcas que já estão vendo esse como um 

público alvo? 

RT: A Divas Bllack tem a tecnologia de color adapt que se adapta ao tom da pele sem 

acinzentar. A base foi desenvolvida por uma especialista em pele negra, contratada para nos 

auxiliar a entender os tons das negras brasileiras. Criamos bases que respeitam os fundos 

amarelos, neutro, oliva e azulados. A principal diferença com relação às grandes marcas é que 

as redes sociais são nosso maior marketing. 

 

SR: Qual sua principal inspiração para essa linha? 

RT: A Divas Bllack tem seis tons de bases para pele negra brasileira como carro chefe e as 

cores tem nomes de mulheres importantes na minha vida por ordem de cor: Rafaella é nome 

da minha filha (foi por ela que tudo começou), Rosane é o meu nome, Tais inspirada na Tais 

Araújo. Fui ver a peça “O Topo da Montanha” e me emocionei demais. Assim como a 

personagem também quero fazer a diferença na vida das pessoas. Conheci a Tais e ela me 

encoraja nesse sonho. A cor Duda é inspirada em uma influenciadora digital gaúcha, 

@negraecrespa, uma grande amiga e uma pessoa a qual admiro muito.  

 

A Duda está junto com a Divas desde o início, ajudando em tudo. Sempre conversamos e a 

nossa afinidade é total, porque concordamos que a Divas Bllack é mais que um produto para 

vender, é um projeto de vida, é valorizar a beleza da mulher negra. A Duda também é uma 

grande inspiração e exemplo de uma grande mulher, pois como ela mesma diz; "tive o 

privilégio de ter uma família com melhores condições, sempre estudei em colégio particular, 

sou muito amada, mas tenho o compromisso com a minha raça, de mostrar o que realmente 
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acontece, e ser uma inspiração para estas mulheres". Maria é o segundo nome da minha mãe, 

ela simplesmente fez a mulher que sou hoje, é em homenagem a ela e a todas as Marias do 

Brasil e, Dandara, nossa guerreira quilombola. 

 

SR: Como você acredita que a maquiagem auxilia no processo de empoderamento de 

mulheres negras? 

RT: Acho que toda a mulher tem força e poder. Acredito que a mulher negra acaba "tendo 

que ter" um poder ainda maior, por todo o nosso histórico. O que eu vejo é que a maquiagem 

é aquele botão que lembra a cada uma nós, o nosso poder. Eu ainda atendo na loja em Porto 

Alegre, então já vi uma simples maquiagem operar milagres em uma mulher que está tendo 

um dia ruim ou que está passando por um momento difícil. Elas se olham no espelho e até o 

olhar modifica, a postura é realmente uma força que vem de dentro. 

 

SR: Sendo uma empreendedora negra, qual sua dica para outras mulheres, em especial 

afro descendentes, que querem empreender? 

RT: O momento é este. Nós negros não aceitamos mais ficarmos invisíveis, estamos 

buscando nosso espaço. Então sim, queremos produtos e serviços específicos para nossa pele 

e raça, e temos dinheiro para pagar por eles. Hoje sou uma mulher muito realizada, porque 

estou colocando em prática meus sonhos. Não é nada fácil, ouvimos muitos nãos, muitas 

portas se fecham, muitas pessoas próximas duvidam e até torcem contra.  Mas tem uma conta 

que sempre fecha. Sonhar mais trabalhar é igual a realizar, então sonhe com algo que você 

ama fazer, trabalhe muito neste projeto e o torne realidade. As redes sociais são grandes 

aliadas, e ainda são ferramentas gratuitas. E Gratidão sempre! 

 

 

5 -NEGRAS EMPREENDEDORAS | MONA SOARES: A HERBALISTA DOS 

COSMÉTICOS. NA COLUNA DESTA SEMANA, STEPHANIE RIBEIRO CONTA A 

HISTÓRIA DE MONALIZA SOARES, QUE VIU NAS PLANTAS E NOS 

COSMÉTICOS UMA FORMA DE EMPREENDER COM 03 MIN DE LEITURA. 

 

Herbalismo nada mais é que o estudo das plantas para fins medicinais. Para Monaliza Soares, 

mais conhecida como Mona, se identificar assim é uma forma de reafirmar sua identidade e 

raízes, tanto que um de seus produtos favoritos é feito da babosa do quintal dos seus tios. Ela 

criou não é só uma empresa Ewé, mas uma forma de criar e compartilhar conhecimento - e 

assim como muitos empreendedores negros, não começou por almejar ser dona do próprio 

negócio, mas da necessidade após uma demissão e não inclusão num processo de mestrado. 

 

Hoje a empresa cresceu: já são três livros e três cursos que ela leciona para interessados em 

seus conhecimentos. Seu desejo em conhecer quintais, quilombos e terreiros e estar sempre 

com ouvidos atentos para o que os mais velhos têm a dizer, somados a sua aplicação em 

empreendedorismo, fazem de Mona um exemplo em várias facetas de empreendedorismo. Por 

isso ela é minha entrevistada na série #NegrasEmpreendedoras: 

 

SR: Como você se capacitou para se tornar uma herbalista? 
MS: Me auto intitular herbalista foi a forma que encontrei de agregar diversas atividades que 

realizo. Apesar da minha formação em farmácia pela UFBA, passei muito tempo estudando 

sobre plantas fora do ambiente acadêmico e, por isso, queria um “título” não acadêmico, que 

fosse condizente com meus estudos de forma autodidata, através de cursos livres, projetos 

http://www.ewealquimias.com.br/
https://revistamarieclaire.globo.com/palavrachave/negras-empreendedoras/
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ligados a terreiros de candomblé, conversas com mulheres mais velhas e raizeiras e andanças 

por quilombos e quintais. 

 

 
Os produtos Ewé são feitos com matérias-primas naturais (Foto: Divulgação) 

 

SR: Em qual momento você resolveu se tornar empreendedora e criar a Ewé? 
MS: Não foi exatamente uma escolha, mas uma falta de escolha. Em 2013 eu trabalhava em 

uma farmácia comercial e não era feliz. Paralelamente, me preparava para a seleção do 

mestrado onde queria pesquisar o uso de plantas em uma comunidade quilombola. Acontece 

que fui demitida e pouco tempo depois perdi na última etapa da seleção do mestrado. Foi 

nesse momento difícil que o empreendedorismo surgiu como possibilidade e hoje agradeço as 

“coisas ruins” que abriram caminho para que eu pudesse empreender. 

 

SR: Quais são seus principais produtos da Ewé? O método que você usa leva algum tipo 

de conservante químico? 

MS: Os produtos são feitos com matéria-prima na maior parte das vezes orgânica e oriunda de 

pequenos produtores. Em algumas formulações se faz necessário o uso de ingredientes 

sintéticos, mas escolho aqueles com baixo grau de toxicidade e baixo risco ambiental, 

seguindo o que orientam as certificadoras de cosméticos naturais. 

 

Do início da Ewé pra cá aconteceram muitas mudanças. Comecei com a venda de cosméticos 

naturais em um comércio eletrônico e depois passei a dar cursos de saboaria e cosméticos. 

Chegou um momento que ficou inviável tocar as duas atividades. Atualmente comercializo os 

produtos apenas na Botica RHOL, que fica no Pelourinho (Salvador-BA), e faz parte de uma 

rede de hortos de plantas medicinais e litúrgicas de terreiros de candomblé. O meu foco atual 

se direcionou para cursos - virtuais e presenciais - palestras, consultorias e produção de 

conteúdo no blog. Adoro ensinar e possibilitar pessoas a fazerem seus próprios cosméticos. 

SR: Se pudesse escolher um produto para representar a identidade de todo seu trabalho 

na Ewé, qual seria? 

MS: Fazer cosméticos foi um jeito que encontrei de contar histórias. Cada produto que 

desenvolvi tem uma conexão forte comigo e com os meus valores. Porém, há dois produtos 

que dizem muito sobre minha ancestralidade: o creme de abacate e aloe vera e o creme de mel 

e dendê. O primeiro é feito com babosa do quintal de meus tios, que trouxeram as mudas da 

Fazenda Encantada, onde viveram meus bisavós maternos, no sertão baiano. O segundo é 
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feito com dendê artesanal do recôncavo baiano, onde meu pai nasceu - além de dizer muito 

sobre minha ancestralidade africana. 

 

SR: Por qual motivo as pessoas deveriam investir na cosmética natural? 

MS: Usar cosméticos naturais vai além de cuidar superficialmente da aparência. É uma forma 

de se conectar com a natureza. Quando comecei a usar e a produzir cosméticos naturais, 

passei a me cuidar mais, a me amar mais e a reservar um tempo pra mim. Acho que é essa a 

mensagem que a cosmética natural quer levar às pessoas: auto-aceitação, autocuidado e 

conexão. 

 

SR: Para finalizar, como que se tornar empreendedor te emancipou? 

MS: Me sinto plenamente realizada por empreender, me sinto livre. Sempre tive dificuldade 

em me adaptar a rotinas muito engessadas, horários preestabelecidos. O empreendedorismo 

me dá flexibilidade. Além disso, poder levar o que acredito para as pessoas é muito 

recompensador. Me sinto energizada por cada mensagem de carinho que recebo, quando 

alguém me diz o quanto meu trabalho transformou positivamente sua vida. É o meu maior 

patrimônio, a minha riqueza. 

 

6 - NEGRAS EMPREENDEDORAS: COMO SER AMBULANTE NA PRAIA 

AJUDOU LAÍS COSTA A EMPREENDER. CONHEÇA A HISTÓRIA DE LAIS 

COSTA, QUE COMEÇOU A SUA EMPRESA VENDENDO BRINCOS NO BOCA-A-

BOCA, EM FRENTE AO MAR COM 06 MIN DE LEITURA. 

Todo esse processo de procurar as empreendedoras e seus produtos para seleção 

do #negrasemprendedoras tem me mostrado o quão ampla é não só a produção desses 

mulheres, mas também sua narrativa. Assim que entrei em contato com a Laís, ela já me 

contou sobre ter sido ambulante - e como isso teria modificado sua forma de ver sua atuação 

enquanto empreendedora. Se no início eu tinha selecionado sua marca por estar muito 

encantada com seus tênis casuais feitos com estampas exclusivas desenhados pela própria, 

depois dessa história queria saber como uma moça que esteve na universidade, em grandes 

empresas e era dona da própria marca viu no ato de vender seus brincos na praia a chave 

transformadora para passar a confiar em si e investir ainda mais na carreira como 

empreendedora. Se você quer matar sua curiosidade sobre Laís Costa, uma mulher de 29 anos 

de Criciúma, Santa Catarina, que hoje administra a marca que criou Zakii - Moda Afro, com 

mais de 900 produtos, leia nossa sexta entrevista da série#negrasempreendedoras. 

 

SR: Você já foi ambulante. Como foi essa fase e como ela reflete hoje no seu trabalho 

como empreendedora na Zakii?                                                                                                              
LC: Tenho formação técnica em design e superior em design moda. Desde muito nova tinha 

paixão por trabalhos manuais, sempre fui muito curiosa. Meu primeiro celular, aos 14 anos, 

comprei fazendo brincos de miçangas. Vendia para amigas. Depois dei um tempo nas 

atividades manuais para fazer o curso técnico em design - na época estudava em dois períodos 

e trabalhava como bolsista em um terceiro. Aos 18 anos voltei a fazer bijuteria, mas com 

elementos naturais, sementes, garrafa PET e flores naturais.  

https://revistamarieclaire.globo.com/palavrachave/negras-empreendedoras/
https://zakii.com.br/
https://revistamarieclaire.globo.com/palavrachave/negras-empreendedoras/
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Comecei a fazer a graduação em gestão de marketing e, em um período após uma cirurgia nos 

olhos, comecei a fazer bolsas. Minha mãe é costureira, então comecei a experimentar e resolvi 

trocar o curso para design de moda. Até tentei viver de sonho naquela época, mas a realidade 

é cruel e comecei a trabalhar em empresas de moda como assistente de estilo. 

 

Foi uma das melhores escolas que eu poderia ter na vida. Eu participava da montagem da peça 

piloto, acompanhava processo de passagem de desenho, corte, costura, PCP, acabamento, 

almoxarifado...Conviver com todo esse pessoal que fazia o negócio acontecer foi 

engrandecedor. Aprendi a desenvolver estampas com colegas de trabalho que foram 

extremamente fundamentais. Quando eu me desliguei da última empresa na área de moda, 

decidi que eu não queria mais aquilo para a minha vida. Fiquei um bom período sem emprego 

e voltei a usar os programas gráficos, a experimentar o desenvolvimento de estampas. Por 

essas estampas consegui um emprego como designer de superfície. 

   

Todas as suas peças têm estampa exclusiva (Foto: Divulgação) 

Aprendi muito nesse período, mas a verdade é que eu não queria mais estar "presa" em uma 

empresa. O mundo da moda pode ser muito cruel para quem não se encaixa no padrão - e eu 

queria algo diferente para minha vida. Larguei tudo e comecei a desenvolver estampas para 

diversas marcas, mas home office. 2016 foi um ano extremamente difícil para a área de moda, 

ainda mais para desenvolvimento de estampas. Eu já tinha o desejo de ter algo autoral, pois 

infelizmente ainda temos em muitas marcas a cultura de cópia e nem sempre eu podia usar da 

minha criatividade no desenvolvimento das estampas.  

Foi na necessidade e no desejo de ter algo autoral que a Zakii surgiu. Ela reúne tudo o que 

tinha aprendido até então. No verão de 2016/2017 resolvi encarar a venda dos brincos na 

praia, como ambulante. Meu pensamento era que seria fácil levantar dinheiro e realizar os 

novos projetos. Mas essa foi talvez uma das experiências mais reveladoras que já tive na vida. 

Antes do verão começar, fui tentar vender em uma praia de Florianópolis e travei. Não me via 

naquele lugar. Nunca me considerei uma pessoa preconceituosa, até porque passo por 

preconceito. Para mim, vender na praia era como não ter opção - o que não o meu caso, já 

que tinha formação superior. Era uma escolha. Sabia que estava errada, mas o pensamento 

estava lá: o que os outros vão pensar? Após conselho de amigos especiais, fui. Os primeiros 

dias foram horríveis: eu não vendia, as pessoas nem olhavam e já diziam que não. Foram 16 

km andados no sol, levando não na maioria das vezes. Mas fui conhecendo o pessoal da praia 

e foi ficando mais leve, mais alegre, embora tenha sido um ano de vendas ruins para todos. 

Passei o Natal longe de casa e a virada dormindo - em muitos momentos sentia solidão e 

tristeza. No final de janeiro resolvi voltar para casa e percebi que meu produto não estava no 
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local certo. Havia outras formas de fazer acontecer. Foram apenas 2 meses como ambulante, 

mas voltei para casa muito mais forte em relação a Zakii. Tinha certeza da vida que queria ela. 

Queria ver ela crescer e aparecer, ainda que fosse andar 16 km no sol todos os dias. 

SR: Na sua formação como empreendedora, procurou algum tipo de auxílio em cursos 

ou tutorias? 
LC: Muita busca, mas muita busca mesmo. A internet tem praticamente tudo o que você 

quiser fazer. Assisti a vídeos, cursos onlines para aprender a desenvolver alguns modelos de 

bolsas, para montar meu site, para melhorar processos... Mas outra coisa interessante é buscar 

um canal de empreendedorismo e conhecer outras histórias. Elas são inspiradoras e sempre 

dão um gás para continuar. 

 

Sr: Na Zakii Você Participa De Todos Os Processos De Criação De Seus Produtos? 

Como Consegue Dar Conta De Tudo?    
Lc: zakii começou apenas com brincos.depois do verão, acrescentei colares. todo o restante do 

mix começou a surgir quando a zakii fez um ano. eu queria ter bolsas, não tinha quem fizesse 

e também não tinha dinheiro para grandes quantidades - então eu sentei, fiz e ainda faço. logo 

em seguida encontrei um parceiro para os calçados, que topou fazer em pequena 

quantidade.depois vieram os turbantes e as bonecas negras, com uma parceira incrível 

também. Na verdade é tudo bem surreal. Quando montei um espaço na minha casa para 

receber pessoas é que pude ver exposto tantos produtos e me dei conta de quanto tudo isso é 

loucura. Mas, quando tu respira algo, quando se trabalha para além do dinheiro, é mais fácil 

ter força para fazer e dar conta. Estou estruturando e encontrando parcerias para que eu possa 

ficar mais na parte de criação e abra todos os produtos para revenda. 

 

SR: De onde vem sua inspiração para criação das padronagens? 
LC: A inspiração vem dos tecidos africanos, de Moçambique e Angola. Não há cópia: é um 

mergulho em um banco de imagens de mais de 800 padronagens. Tento absorver formas, 

colorações e criar algo novo dentro de uma identidade. Uma das maiores alegrias nesse 

processo é quando um africano, que inclusive vende tecido, vem conferir se é capulana. Isso 

significa que estou fazendo a coisa certa. 

 

SR: Qual o produto que você acredita que reflete mais a identidade da Zakii? 
LC: Não tenho um produto favorito, acho que o que mais reflete a Zakii são as estampas. 

Todos os produtos empoderam e encorajam. Quando elas mulheres levam os produtos, elas 

sabem que tem mais do que beleza e qualidade, tem história. 

 

SR: Quais foram seus maiores desafios como empreendedora? 
LC: A marca tem um ano e oito meses -  ainda tenho um longo caminho pela frente. Os 

desafios são diários. Além do financeiro, é extremamente difícil criar e fortalecer um produto 

com identidade sem se render aquilo que poderia vender mais. Por muitas vezes neguei fazer 

produtos que não condizem com a Zakii, mesmo precisando financeiramente. Outra 

dificuldade é encontrar parceiros que compram a idéia, que vejam na marca uma 

oportunidade. Mas, assim como tudo, cada coisa no seu tempo, e as pessoas certas vão 

aparecendo. A cada desafio vencido, vejo a oportunidade de fortalecer esse sonho. 
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7- NEGRAS EMPREENDEDORAS: ANGELA BRITO: UMA OUTRA 

PERSPECTIVA DE MODA AFRICANA NO BRASIL. EM ENTREVISTA COM 

EMPREENDEDORA NEGRA, STEPHANIE RIBEIRO DESMISTIFICA A IDEIA DE 

QUE MODA ÁFRICA É EXCESSIVAMENTE ESTAMPADA E COLORIDA COM 04 

MIN DE LEITURA. 

Qual é a imagem que você tem quando alguém fala em moda africana? A grande maioria das 

pessoas imagina cores, estampas e babados. Invariavelmente e infelizmente, tudo que 

pensamos sobre um continente inteiro é pautado pelo achismo. Imaginamos um continente 

inteiro como exótico, miserável e que “precisa da nossa caridade”. Esquecemos como a 

pluralidade é possível. Quando conheci a marca da ANGELA BRITO, da cabo 

verdiana Ângela Brito, eu pensei: era isso que estava procurando! 

Por meio de um design sofisticado e minimalista, cheio de recorte e ao mesmo tempo discreto, 

Ângela Brito mostra sua identidade, homenageia suas origens e com isso mostra que existe 

um trabalho incrível sendo feito por mulheres negras - e que não tem recebido o destaque 

merecido ainda. Quando vi o trabalho de Ângela, pensei que seus vestidos, macacões, saias, 

cores e até mesmo a forma estética que apresenta seus trabalhos, são inspiradores. 

Hoje se fala tanto de evidenciar o trabalho de pessoas negras, e Ângela já há 4 anos vem 

trabalhando com um design que precisa ser evidenciado e valorizado. Ângela precisa estar em 

desfiles que valorizam jovens estilistas. Ângela precisa ser conhecida por nós, negros, e 

também por quem não é. Ângela precisa ter seus trabalhos maravilhosos reconhecidos. Essa é 

uma tentativa de fazer isso. Conheçam o trabalho de Ângela Brito a partir da entrevista que 

tive o prazer de fazer com ela. 

SR: O que te influenciou para se tornar uma estilista? 
AB: Cresci em Cabo Verde nos anos 1980 e não havia acesso a roupa como hoje em dia. 

Minha mãe costumava costurar - muito bem, diga-se de passagem - todas as nossas roupas e 

eu, a mais velha de cinco irmãos, gostava de ajudá-la. O que mais me divertia era riscar e 

organizar as modelagens. Com o tempo, passei a arriscar costurar algumas delas e assim foi... 

Toda minha paixão e meu trabalho começou como uma brincadeira de criança. 

 

SR: Quando vi que as roupas que Chimamanda veste são de estilistas nigerianos, fiquei 

encantada. Pensei em como o design criado por eles não se encaixa na idéia de moda 

africana que muitas pessoas estereotipizam. Como acredita que suas raízes influenciam 

a sua estética? 
AB: A África é um continente. Cada país possui uma complexa herança cultural e, apesar da 

idéia de uma homogeneidade, cada um carrega sua própria identidade estética. Outra questão 

é a idéia pré-concebida sobre essa "moda africana", que a encaixa num lugar fora da 

contemporaneidade. Esperam-se apenas estampas ultra coloridas e com elementos étnicos. 

Em Cabo Verde, por exemplo, carregamos uma certa austeridade no corte e nas cores e uma 

elegância própria. Desde pequena me via rodeada por muito preto e branco, saias pregueadas, 

camisas de alfaiataria e na cintura a "sulada". 

 

SR: Como isso se manifesta na sua produção e design? 
AB: Esses elementos me influenciaram e estão presentes até hoje em minhas criações. A 

alfaiataria vem do berço cabo-verdiano, mas esses elementos começaram a dialogar com a 

idéia de desconstrução e assimetria depois de longos anos atuando na área tecnológica, 

quando os números faziam parte do meu dia a dia. Isso, de alguma forma, interferiu na forma 

http://angelabritobrand.com/
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como vejo os corpos vestindo essas roupas. Sou apaixonada por essa forma estrutural, quase 

de engenharia, no vestir. 

 

As peças de Ângela Brito (Foto: 
Divulgação) 

SR: O que é seu projeto Cura? Vi em seu site e queria entender mais essa sua proposta?                                                                                                                                                               
AB: Cura é um sonho antigo. Como estrangeira, africana e negra, vivencio relações de 

diáspora onde o racismo velado permeiam e afetam principalmente as mulheres negras.  O 

projeto veio de uma carência minha de contato com outras vivências, de promover uma rede 

de contato que alcance mulheres negras à minha volta como um abraço. Somos um grupo de 

mulheres negras inseridas em diferentes contextos, que habitam diferentes lugares e corpos, 

mas que se cruzam a partir de suas vivências. Discutimos sobre tudo, sem pauta e sem regras, 

e só jogamos na roda a tentativa de coletivizar nossas dores e expandir nosso afeto. Tenho o 

desejo de tirar a CURA da informalidade e, de fato, viabilizar o trabalho dessas e outras 

mulheres que, como eu, driblam o racismo e protagonizam suas vidas. Somos poucas 

atualmente, mas sempre tem espaço para quem quiser chegar e trocar. Como diz o ditado "A 

união faz a força", a união das nossas promove a CURA. Essa idéia de afeto afrocentrado me 

arrebatou de tal forma que não vi outra maneira senão transbordar em minhas criações de 

moda. 

SR: O que podemos esperar da sua marca este ano?AB: Criei a marca em 2013, mas 

parece que foi ontem que tudo não passava de um sonho. Hoje ANGELA BRITO é uma 

marca com uma certa experiência que vem ganhando cada dia mais atenção. Neste ano desejo 

continuar alcançando cada vez mais pessoas com as minhas idéias e criações e fortalecer mais 

a marca no mercado nacional. Também quero apresentar a minha marca à minha terra natal. A 

nova coleção falará do "não lugar, não pertencer...", que na verdade é o "lugar" onde sempre 

estive. 

SR: Por fim, você enfrentou alguma dificuldade como empreendedora negra e 

estrangeira no Brasil?AB: Sempre me fazem essa pergunta. Eu acredito que não só aqui, 

mas por ser negra e ter passado mais de metade da minha vida como estrangeira (antes 

Portugal e depois Brasil), habito um não-lugar no mundo e na moda. Quando se está fora do 

seu país, é como boiar na beira em meio a um oceano de possibilidades, mas como nasci em 

uma ilha e adoro nadar... 
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8 -NEGRAS EMPREENDEDORAS: "REALIZEI UM SONHO DE TER MEU 

PRÓPRIO NUDE", DIZ GERUSA GAMA SOBRE SUA MARCA DE LINGERIE. 

EMPREENDEDORA ACHA EM SEU NICHO UM MEIO DE FORTALECER A 

AUTOESTIMA DAS MULHERES, SEM COMPARAÇÕES OU DIFERENÇAS COM 

06 MIN DE LEITURA. 

Quando pensei em entrevistar empreendedoras negras, um dos meus focos principais era 

mostrar a pluralidade dessas mulheres e de seus produtos. Por isso, quando conheci 

a M.A.P.A Lingerie, senti a urgência de ter a marca na seleção 

de #NegrasEmpreendedoras. Afinal, a M.A.P.A mostra pelos seus bodies, roupas de dormir 

e conjuntos de calcinhas e sutiãs que existem mais possibilidades para todas nós - seja para 

quem empreende ou para mulheres que nunca se sentiram bem em estar numa roupa íntima, 

pois acham que não têm o “corpo perfeito”. A marca trabalha o afeto e a subjetividade em 

todos os processos da sua criação e propósito. 

 

Quem está por trás dessa empresa é Gerusa Gama. Com 32 anos, é bacharel em moda, com 

13 anos em experiência na área. Na M.A.P.A ela é empreendedora, estilista, marketing, 

comunicação e venda. É um pouco de tudo na empresa que, mesmo jovem, vem se destacando 

no mercado. É com ela a nossa quinta entrevista dessa série. 

Gerusa Gama (Foto: 

Divulgação) 

SR: Em qual momento você decidiu criar a M.A.P.A? 
GG: Eu sou formada em Moda pelo Univerdade Uma, em Belo Horizonte. Possuo algumas 

especializações: uma em gestão empresarial, branding, e outra em marketing. Sempre 

trabalhei e busquei atuar em todos os segmentos para sentir qual área da moda combinava 

mais comigo. Em determinado momento, me deu vontade de aplicar o diferencial que falta na 

maioria das empresas - foi quando cheguei no meu próprio negócio. A lingerie veio do desejo 

de termos no mercado mais moda com propósito. Moda intuitiva, moda que se veste de gente.  

A idéia veio enquanto estava chorando no banho e, quando saí, peguei minha melhor calcinha 

e me vesti para dormir. Observei meu comportamento e vi que a atitude de usar minha melhor 

lingerie foi para que eu me sentisse melhor. Eu estava me arrumando para mim. A moda 

íntima é o único artigo de moda que você veste para você. Assim, a M.A.P.A. nasceu (a sigla 

significa Mais Amor Por Amor). Nossa moda é movida a permissão - e essa transformação 

https://www.facebook.com/MAPA-lingerie-1653610528228424/
https://revistamarieclaire.globo.com/Blogs/BlackGirlMagic/index.html


57 
 

  

para a evolução aconteceu comigo. Acredito que a maneira como você se vê influencia a 

maneira como você age, que por sua vez determina a maneira como os outros te vêem. Nesse 

mergulho em autoconhecimento, minha marca se posiciona exaltando o bom relacionamento 

com o próprio corpo, a auto-estima e os cuidados com a mente. 

 

SR: Existe uma série de tons de nudes para lingeries e outros produtos. Como isso é na 

sua marca? 

GG: Esse movimento de sermos a cor na moda é maravilhoso. E a linha nude abriu o 

lançamento da M.A.P.A logo na primeira coleção, em 2016. Próximo a mim, eu, mulher 

negra, realizei um sonho de ter pela primeira vez meu próprio nude. E vi também a 

necessidade das mulheres de pele clara, pois aquele bege que chamam de nude não é da cor de 

ninguém. Na M.A.P.A trabalhamos com 3 tons de pele pela cartela de cor da Pantone e 

fazemos tingimento na produção. 

 

SR:Você acompanha todas as etapas do processo de criação na M.A.P.A? 
GG: Minha empresa é nova: tem 1 ano e meio e está crescendo. Então eu estou em todos os 

processos: criação, modelagem, compra de matéria-prima, corte, acabamento, vendas, 

comunicação e relacionamento com o cliente. 

 

SR: O que diferencia o seu trabalho em pequena escala em relação às grandes marcas? 
GG: Acredito que seja o relacionamento. Precisamos de mais humanização. Somos seres 

únicos, deveríamos ser livres de comparação. Trabalhamos nossas vendas no atelier com 

horários agendados, então nossas clientes vivem a experiência do universo M.A.P.A só para 

ela. Nossas modelos são elas. A comunicação e a campanha é feita com mulheres reais. 

 

SR:Qual das suas peças você acredita que reflete mais o trabalho e o propósito da 

M.A.P.A? 
GG: Sutiãs sem bojo e bodies. A lingerie deixou de ficar em segundo plano e hoje por muitas 

vezes faz o papel principal na moda. A M.A.P.A é pensada e desenvolvida para aparecer, é o 

complemento da produção diária da mulher. Nossa sustentação e valorização corporal é 

estudada e trabalhada no design e modelagem da mulher que veste do P ao GG. 

 

SR: Quais foram os maiores desafios para se capacitar como empreendedora? Quais 

dicas daria para quem está investindo no próprio negócio? 
GG: O maior desafio para começar a empreender com pouca verba é ser muito criativo. 

Minha dica para quem está mergulhando na idéia de ter o próprio negócio é estudar e entender 

pelo menos o básico de todas as áreas que regem seu negócio. Assim você pode economizar 

em pessoas num primeiro momento e tem mais claro para qual direção você deseja levar a 

empresa. Faça planos, crie metas, coloque datas. Cuide da saúde financeira. Tenha propósito, 

pense diferente, faça seu negócio ser interessante para o outro. Se relacione, entre na vida das 

pessoas. Observe seu cliente e observe principalmente os acontecimentos do mundo: estamos 

em constante movimento. Em toda transformação temos a oportunidade de evolução. 

 

SR: Hoje se fala muito de afroempreendedorismo, mas muitas vezes isso é associado a 

empreendedores que trabalham com produtos étnicos. Você se entende como uma 

afroempreendedora?GG: Sim. Infelizmente ainda é raro ver negros empreendendo - ainda 

mais sem frisar produtos étnicos. Eu, como mulher negra e empreendedora, já senti no ar a 

dúvida de pessoas brancas e negras: “Você é empresária? Dona da M.A.P.A? Você?”. Por 

isso, acho importante reforçar que o afroempreendedorismo é uma iniciativa fundamental para 
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promover o desenvolvimento social e econômico do país, o respeito e a representatividade. 

Minhas criações são feitas para o tão sonhado mundo sem a cultura da separação, mas não 

deixo de lado a importância da representatividade. É importante inspirar outras pessoas negras 

estudarem mais e entrarem no mundo dos negócios, em cargos importantes. Uma sobe e puxa 

a outra: é assim que tem que ser. 

SR: Por fim, como você se empoderou e empodera outras mulheres por meio de seus 

produtos e da sua empresa?GG: Eu demorei muitos anos para me amar. Eu demorei muitos 

anos para me conhecer. Nasci nos anos 1980, no meio das regras. Cresci lendo revistas e 

assistindo a programas de TV que ditavam regras de como eu deveria me vestir, me 

comportar e o que deveria fazer para o outro me amar. Sexo frágil, crescemos em uma cultura 

que vitimiza e fragiliza as mulheres. Crescemos em um meio que ter e parecer é mais 

importante do que ser. Depois do maior trauma da minha vida, que foi perder meu pai, eu me 

perdi ainda mais. E foi na psicanálise e na meditação que me encontrei com as diversas 

versões de mim. Encontrar consigo mesma não é tão fácil, leva tempo e respeito. Eu tive que 

aprender encarar meus traumas, enxergar minhas neuras, me colocar em primeiro plano. Eu 

tive que aprender falar “não”, colocar o mundo no mudo e dizer muitos “sim” para mim. 

Eu virei do avesso em todas as áreas da minha vida, e descobri que o avesso era o meu lado 

certo, era o meu melhor lado. A minha missão é espalhar a mesma transformação com meus 

produtos e com minha empresa. Meu propósito é empoderar mulheres. Assim como eu estava 

perdida e fingindo que não, tem muitas mulheres por aí se negando à evolução. Sempre 

desejei que uma empresa olhasse para mim sem padrão, falasse comigo sem regras e me 

trouxesse o produto certo na linguagem certa todos os dias. Como não achei essa empresa, 

criei a minha. É assim que a M.A.P.A é. Moda e permissão. Como diz a escritora Cris Guerra: 

“Auto-estima  é um músculo que precisa ser freqüentemente exercitado”. 

NEGRAS EMPREENDEDORAS: THAYNÁ TRINDADE: DESIGNER DO 

SUBÚRBIO CARIOCA BUSCA INSPIRAÇÃO NAS JOIAS DE CRIOULA. 

STEPHANIE RIBEIRO ENTREVISTA ARTISTA NEGRA QUE INVESTE SUA 

CRIATIVIDADE EM ACESSÓRIOS DE MODA IMPACTANTES COM 03 MIN DE 

LEITURA. 

 

Thayná Trindade posa para a coleção Odara (Foto: Washington Santana) 
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Escolhi destacar que Thayná Trindade é do subúrbio, pois Thayná é isso, mas também é 

designer, historiadora, mãe, estudante, empresária... Uma mulher negra múltipla, como muitas 

de nós somos na nossa subjetividade, mas com lados apagados por uma visão estereotipada. 

Thayná se opõe a esse reducionismo não só enquanto indivíduo, mas na sua própria criação: 

a Uzuri, uma marca de design de joias que ela criou inspirada nas mulheres do seu entorno, 

em especial suas avós. 

Thayná vem criando uma série de peças que remetem às chamadas joias de crioula, usadas 

por mulheres negras libertas como forma de ter seu status e identidade num contexto colonial. 

Ela foge de um design mais comum, sem perder a estética inspirada em mulheres negras e a 

reafirmação disso. Thayná é a nossa terceira entrevistada. Com seu trabalho, vem refletindo a 

pluralidade do que são as #negrasempreendedoras. 

SR: Você estuda história da arte, certo? Como se tornou designer de joias na Uzuri? TT: 

Sim, mas eu parti do processo inverso: já trabalhava com produção de acessórios da minha 

marca. Porém, senti a necessidade de uma busca mais aprofundada sobre a questão da 

joalheria, principalmente a de origem afro-brasileira - em especial a joalheria de crioula, que 

hoje é a base da minha pesquisa acadêmica em História da Arte. 

 

SR: Me fala mais sobre a sua inspiração na joalheria de crioula? Não é todo mundo que 

conhece esse marco no design afro-brasileiro ligado aos negros ainda no período em que 

a escravidão era uma realidade. 
TT: A joalheria de crioula foi a primeira produção de joias feitas em território nacional 

produzidas e utilizadas por mulheres africanas e afro-brasileiras carregadas de simbologias, 

opulências e ancestralidade – além do design único. Esses adornos basicamente produzidos 

em ouro, prataria e pedras preciosas afirmam de forma direta a identidade, a status, a condição 

e a insígnia de prestígio social e de poder. 

 

SR: Trabalhar com as mãos pode ser muito terapêutico. Você acredita que o trabalho 

artístico te alivia de alguma forma, sendo uma mulher negra numa sociedade tão 

violenta? 
TT: Eu estava em tratamento de uma depressão profunda e precisava fazer uma atividade 

terapêutica para diminuir o uso de remédios controlados. A Uzuri nasceu a partir dessa 

demanda e eu nunca mais parei de criar. Virou uma vocação, uma empresa e ponto de reinício 

para uma vida social, financeira e acadêmica. 

 

SR: Vejo muitos empreendedores criando roupas e tendo os acessórios como segundo 

plano. No seu caso, as joias são o primeiro e único plano - e ganharam um design 

totalmente diferente desse mais corriqueiro para empreendedores negras. O que te 

motivou a criar essa estética para Uzuri? E o que te inspira? 
TT: Justamente para sair da mesmice da produção de acessórios, resolvi trazer um design 

mais agressivo ao uso de metais, sempre com um equilíbrio entre o exagero o glamour, entre 

o antigo e o contemporâneo. A principal fonte de inspiração são as mulheres negras, nossas 

histórias de luta, nossas ancestralidades e tudo que reverbera ao nosso redor em várias 

vertentes. 

 

SR: Muitos negros começam negócios que acabam falindo por falta além de dinheiro 

para investir e noção de planejamento para empreender. Como você lida com esses 

obstáculos? 

https://uzuriacessorios.lojaintegrada.com.br/
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TT: Procurando cursos na área de empreendedorismo, além de conhecimento sobre gestão de 

negócios e, principalmente, com um planejamento a médio e longo prazo para solidificação da 

marca dentro e fora do nicho do “afro-empreendedorismo”.  Fiz cursos na Universidade da 

Correria, Social Starters e Iniciativa Shell. 

 

SR: Você quer estar fora do que é entendido como “afro-empreendedorismo”? 
TT: Este é nicho limitador e extremamente estereotipado, nos coloca num patamar de 

exclusão e inferioridade no que tange a questão empresarial. Somos a maioria da população e 

a maioria no empreendedorismo, mas ainda estamos enquadrados apenas no 

empreendedorismo de sobrevivência. Hoje, os empreendedores negros, por toda a exclusão 

histórica, tem menos acesso à educação de qualidade, a cultura empreendedora e gestão dos 

próprios negócios, além de uma limitação de crescimento, planejamento e aceleração dos seus 

empreendimentos. 

 

SR: Você acredita que exista um ativismo por trás da Uzuri? 
TT: Mais do que uma marca de acessórios, a Uzuri é um coletivo que busca empoderar e dar 

visibilidade e belezas que não são vistas como socialmente aceitas. Valorizar a auto estima de 

pretas e pretos é ponto inicial para um reconhecimento da sua história, da sua estética e 

reafirmação de suas raízes. 

 

 

10 - NEGRAS EMPREENDEDORAS: UMA EMPRESA QUE IMPACTA EM SUAS 

REDES MAIS DE 100 MIL PESSOAS. STEPHANIE RIBEIRO ENTREVISTA 

EMPREENDEDORA QUE VALORIZA A CULTURA AFRO-BRASILEIRA COM 06 

MIN DE LEITURA.  

 
Uma empresa que impacta em suas redes mais de 100 mil pessoas (Foto: Reprodução) 

Uma empreendedora que em 2017 foi ganhadora do prêmio de empreendedorismo Mulheres 

Seguras da empresa Liberty Seguros. E ganhadora do prêmio Semente, assim sua empresa 

Boutique de Krioula foi eleita um dos negócios de impacto social mais promissores para 

2018. 

Michelle é uma potência, e como muitos brasileiros negros, começou a empreender não por 

vontade ou incentivo familiar, mas pela necessidade. Negros no caso nacional, são a maioria 

dos empreendedores do país, contudo acabam atuando nas aŕeas de menor lucratividade: 

manicures, cabeleireiros, ambulantes, pequenos empreendedores; Pessoas que no fundo tem 
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sua mão de obra precarizada por um sistema que diz que sendo “patrão” estaremos em 

melhores condições, sem se ater que mesmo no que diz respeito a se tornar “seu próprio 

chefe” o empresário branco atua em áreas mais lucrativas e tende a ter maiores rendimentos. 

Afinal, existe uma organização financeira e uma escolha por se tornar empreendedores, muito 

mais comum entre os indivíduos brancos, já em relação aos negros raramente existe capital 

financeiro, social e familiar, dada a estrutura racista do país. O que faz com que essa 

população acabe se tornando empreendedora por necessidade de sobrevivência. 

Visando entender esse lado da moeda, entrevistei Michelle Fernandes uma empreendedora 

negra que começou pela necessidade, mas que hoje vem consolidando seu negócio e se 

destacando em sua área. Hoje ela é sócia proprietária da grife Boutique de Krioula, uma 

marca de acessórios com brincos, anéis, colares, que tem como carro chefe o turbante feito 

com estampas exclusivas. Segundo Michelle o foco de sua marca é esse, de valorizar a cultura 

afro-brasileira, ela que começou seu negócio em 2012 na periferia de São Paulo, 

especificamente no bairro Capão Redondo, com apenas 150 reais, já rodou o Brasil, levando 

seu workshop de turbantes para diversas cidades.  

Atualmente a Boutique de Krioula conta com revendedores em outros países como Angola, 

Argentina e Eua e faz parte das empresas selecionadas pela aceleradora NIP (Negócios de 

impacto periférico) para receber mentoria e aceleração, com o apoio da Artemisia e FGV.Por 

todos esses motivos, Michelle Fernandes é a segunda entrevistada da nossa série 

#negrasempreendedoras: 

Stephanie Ribeiro: Michelle como surgiu a idéia de criar sua empresa Boutique de 

Krioula? 
Michelle Fernandes: A Boutique de Krioula nasceu em 2012, após ser desligada da empresa 

em que eu trabalhava, comecei a procurar uma forma de empreender, como já usava os 

turbantes, junto com o meu esposo e sócio tivemos a idéia de trabalhar com algo que 

valorizasse a cultura afro-brasileira e nosso produto carro chefe foram os turbantes. Queria ter 

uma marca que colocasse a mulher negra como protagonista, já que eu não me sentia 

reconhecida e nem pertencia aos produtos que grandes marcas faziam na época, então, resolvi 

eu mesma fazer algo para mudar essa realidade.   

  

SR: Quais são seus principais produtos? Me fala também um pouco Michelle qual seu 

processo de criação? 
MF: Bem, hoje trabalhamos com turbantes importados de diferentes regiões da África, eu 

Michelle faço toda a curadoria, procurando estampas que fiquem bem para fazer um belo 

turbante. Nossos brincos, anéis, colares, vestidos e chinelos são desenvolvidos por designer 

próprio, o Célio Campos que é meu sócio e diretor de arte da Boutique de Krioula, que ilustra 

em suas criações a beleza da mulher negra, após desenvolvido um novo desenho/estampa, 

criamos os layouts dos produtos que serão feitos com aquela estampa e enviamos para nossos 

fornecedores. 

 

SR: Então Michelle você cria suas próprias estampas, acha que isso difere a Boutique de 

Krioula de outras marcas? 

MF: Com certeza, essa é a característica mais marcante da Boutique de Krioula, nós 

dedicamos tempo e estudo para trazer para a nossa cliente algo o qual ela se enxergue, isso 

acontece quando ela compra um brinco e sabe que ele foi feito por um designer negro que 

expressa em sua arte a beleza da mulher negra. 
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SR: Acha que seus turbantes estão relacionados ao empoderamento feminino 

negro?MF: A partir do momento que a mulher negra se enxerga em um produto que está 

comprando, se sente valorizada e amada, pois vê, que aquele produto foi pensado nela para 

ser feito, cada produto na Boutique de Krioula tem esse objetivo. Costumo enfatizar nas 

minhas oficinas de turbantes que quando uma mulher adorna sua cabeça com um turbante, 

não existe mais ombro caído, automaticamente sua postura se eleva, ela se olha no espelho se 

sente uma rainha e isso trabalha sua auto estima e a forma de enxergar a sua própria beleza, 

quebrando estereótipos colocados desde da infância em sua vida, o turbante tem o poder de 

resgatar o orgulho de ser negra. 

 

SR: Muita gente acredita que a idéia do empoderamento negro ela é muito “fútil”, qual 

sua opinião sobre isso? 

MF: Acredito que só uma pessoa não negra pode fazer esse tipo de afirmação, nós mulheres 

negras sofremos desde de pequenas com o racismo, com a falta de representatividade e com o 

padrão cruel de beleza que não nos pertence. Qual a menina negra, que não teve apelidos 

como negra do cabelo duro ou que não conseguiu um par na festa junina pois a consideravam 

a mais feia da sala? Eu passei por isso por toda minha infância e isso trouxe sérios problemas 

de auto-estima durante minha adolescência e vida adulta. Apenas com 23 anos comecei a 

descobrir a beleza do meu cabelo crespo. O empoderamento através dos filmes, produtos para 

cabelo, acessórios e vestuários é necessário sim, para que outras meninas negras se sintam 

representadas desde da infância e não passem pelo que nós mulheres adultas passamos, e isso 

só está acontecendo através do trabalho de empresas como a Boutique de Krioula e tantas 

outras afro-empreendedoras que estão driblando as dificuldades de empreender em um país 

onde o racismo ainda é muito forte, infelizmente. 

 

SR: Michelle como empreendedora negra brasileira e periférica, quais são os desafios 

que você enfrenta para manter sua Boutique de Krioula? 

MF: Já por ser negra e periférica os desafios são diários, mas quando você fala sobre 

empreendedorismo eu sinto que corremos 10 vezes mais e continuamos, 10 vezes atrás do 

empreendedor branco de classe média/alta. Nós da periferia não somos ensinados na escola a 

empreender e sim, estudar muito, para ser o melhor empregado de uma empresa e ficar nela 

até a aposentadoria. Apesar de nossas mães darem um jeito de obter uma renda extra, por 

exemplo, a minha, vendia marmitas em seu carrinho de feira para prover nosso sustento, e eu 

não a enxergava como empreendedora, o empreendedorismo é muito mascarado, compramos 

as revistas sobre o assunto e temos exemplos de pessoas que com apenas a idéia de negócio, 

conseguem um aporte de milhares de reais, nós negros, mesmo com o negócio já girando, 

dando lucro, não conseguimos um empréstimo bancário para fazer um investimento em sua 

empresa. 

Temos dificuldades em concorrer com grandes marcas, pois não temos o poder aquisitivo para 

negociar, preços e prazos com nossos fornecedores, fazendo com que nosso processo de 

desenvolvimento de produtos fique mais lento e muito mais caro. Portanto é um processo 

diário de aprimoramento e principalmente resiliência. 

SF Mesmo com essas dificuldades como você fez a Boutique de Krioula se tornar 

rentável, lucrativa e se manter estável no mercado? 

MF: Através de muito estudo, mentorias e apoio de pessoas com o espírito de solidariedade 

que deram um pouco do seu tempo para nos ensinar mais sobre gestão, planejamento e 

finanças. Não fiz faculdade, mas fiz vários cursos online do SEBRAE me ajudaram muito no 
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começo da Boutique de Krioula e em 2017 fiz um curso de 4 meses de empreendedorismo 

com o Empreende aí, esse curso me ajudou muito em alguns pontos bem específicos com 

planejamento. Não foi fácil, e ainda é uma luta diária, pois a cada dia aprendemos mais com 

os imprevistos e erros e é exatamente isso que faz a gente crescer. A Boutique de Krioula 

preza pela inovação trazendo com frequência novos produtos que surpreendam nossos 

clientes. 

 

 

11- NEGRAS EMPREENDEDORAS | ARQUITETA BRASILEIRA CRIOU 

APLICATIVO CONTRA ASSÉDIO DE RUA. STEPHANIE RIBEIRO ENTREVISTA 

PRISCILA GAMA, QUE DESENVOLVEU O APLICATIVO MALALA COM 07 MIN 

DE LEITURA. 

(Foto: Priscilla Du Preez on Unsplash) 

Sr: Quantas vezes você já não foi assediada nas ruas?  

PG: Lembro-me de algumas vezes que foram marcantes, principalmente aquelas que, quando 

menor de idade, eu voltava do colégio para casa e via homens parando o carro como se 

dissessem: ENTRA! Eles ficavam me esperando passar, eu mudava de calçada, eu corria, eu 

pensava em formas de fugir, comecei a andar no sentido oposto ao do trânsito de carros da 

rua, a voltar por ruas movimentadas e sempre que possível com alguém. A cultura do medo 

nós faz desde jovens a fugir da possibilidade de ser estuprada. 

Por isso, projetos como o “Vamos Juntas?” teve tanta repercussão, se tornando inclusive 

livro, e que a campanha “Chega de Fiu Fiu” ganhou visibilidade internacional. A questão é 

que agora surgiu mais uma alternativa que tenta criar medidas paliativas para esse mal social 

da cultura machista. O aplicativo Malalai nada mais é que a chance de traçar seus caminhos 

de forma mais segura. Criado pela arquiteta mineira Priscila Gama, o aplicativo pode ser 

uma alternativa para evitarmos que o pior aconteça, dado que nós, mulheres, nos sentimos 

inseguras nos espaços públicos. Para saber mais sobre o Malalai, entrevistei Gama, que me 

explicou tudo. No Android desde o ano passado, estará disponível para IOS este mês. 

 

SR: Como o Malalai funciona e de onde vem esse nome? 
PG: O aplicativo foi pensado para oferecer maior segurança para mulheres que se deslocam  

sozinhas, seja qual for o meio de transporte. A atuação ocorre em três frentes: prevenção, 

conforto cognitivo e emergência. 

Para prevenção, um mapeamento colaborativo permite dar e consultar informações sobre as 

ruas por dia e por hora. Atualmente, os pontos são ruas mal iluminadas, ruas movimentadas, 

pontos comerciais abertos, presença de porteiros, postos policiais e assédio recorrente. 

http://www.movimentovamosjuntas.com.br/
http://chegadefiufiu.com.br/
http://malalai.com.br/site/#intro
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O conforto cognitivo está relacionado à sensação de segurança. É o que faz com tenhamos o 

hábito de informar para uma pessoa de confiança quando saímos de um local para ir pra casa, 

por exemplo. Nessa frente, é possível compartilhar a sua rota com alguém e essa pessoa, além 

de ver o seu deslocamento no mapa, recebe notificações automáticas da sua localização. É 

possível escolher um ponto intermediário para envio de notificação e configurar o aplicativo 

para que esta pessoa seja avisada quando você estiver a X metros do destino. O app avisa 

quando você chega ao destino e futuramente, também avisará quando você sair da rota e 

quando não chegar no tempo previsto. Na frente de emergência, um botão de pânico, quando 

acionado, envia um SMS e link com localização para até três contatos pré-cadastrados.  

Temos um acessório vestível (wearable). É um anel que funciona como um botão de pânico. 

Ele foi entregue como recompensa na campanha de crowdfunding. O objetivo é que a cada 10 

vendidos, um seja doado para mulheres em situação de alta vulnerabilidade do ponto de vista 

da exposição a violência e faixa de renda. Quando esse botão em forma de anel é apertado, ele 

informa sua localização e uma mensagem de ajuda para um contato de emergência. 

 

O nome significa “afetada pela dor”. É a origem do nome da  Malala Yousafzai, 

paquistanesa Nobel da paz. O nome de Malala vem da história de Malalai de Maiwand, que 

foi para o campo de batalha cuidar de seu pai e noivo quando o Paquistão enfrentou a 

Inglaterra. Ao ver a situação dos soldados, enfrentou o exército inglês de peito aberto 

empunhando uma bandeira branca. Foi fuzilada, mas inspirou o exército paquistanês a vencer 

a guerra. Quando a ativista Malala Yousarfzai nasceu, a notícia não foi bem recebida, como 

não é bem recebida a notícia de que nasceu uma menina. Seu pai ligou para familiares 

solicitando que a visitassem e levassem presente. Quando respondiam que esse não era o 

costume quando não era um menino, ele insistia e dizia que sua filha seria diferente - tanto 

que seu nome faz referência a Malalai Maiward. 

 

SR: Qual era sua principal intenção: segurança ou vigilância? E de onde vem sua 

inspiração para o aplicativo? 
PG: A segurança. Inclusive tínhamos essa preocupação de vigilância desde o início. Por isso a 

iniciativa de compartilhar a localização e a rota com alguém é sempre da usuária. A idéia 

surgiu depois que li relatos de violência sexual contra mulheres em deslocamento na hashtag 

#primeiroassédio, promovida pela ONG Think Olga com o objetivo de incentivar mulheres a 

relatarem em redes sociais. 

 

SR: Vigiar alguém pela tela do celular pode ser usado como uma forma de controle, tipo 

stalker? 
PG: Stalker é uma manifestação de abuso presente em relacionamentos abusivos. Colocamos 

isso na balança e concluímos que se a pessoa usar o Malalai para isso, usaria qualquer outro 

aplicativo de identificação de localização, inclusive alguns que, ao contrário do Malalai, não 

depende só da vontade da usuária informar onde está. Relacionamentos abusivos e violência 

doméstica envolvem questões que ultrapassam os limites de soluções de base tecnológica. 

 

SR: Como o fato de você ser arquiteta influenciou nesse processo? 
PG: Arquitetos têm uma formação muito ampla. Sempre digo que é um curso que envolve 

psicologia e antropologia, além da arquitetura. Você mergulha no outro para traduzir o que ele 

não diz, principalmente quando projeta casas, que foi o que fiz na maior parte do tempo. Mas, 

para além disso, a visão sobre o espaço urbano - em especial na parte do mapeamento 

colaborativo. Muito se fala sobre a necessidade de um desenho universal. Se as cidades 

fossem planejadas para o pior cenário, atenderiam a todos. Pensando em cadeirantes, teríamos 

https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2014/10/aos-17-anos-malala-yousafzai-ganha-premio-nobel-da-paz.html
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rampas onde as pessoas com carrinhos de bebês e idosos, por exemplo, se deslocariam com 

facilidade. Ampliando para a escala da cidade, se estas são seguras para mulheres, são seguras 

para quase todos. Em urbanismo, “olhos da rua” são fundamentais para tornar as ruas seguras. 

Daí as tentativas de habitar os centros das cidades, que quando se restringem ao uso 

comercial, tornam-se inóspitos a noite. Os quarteirões, da maneira como são em sua maioria 

projetados hoje, reduzem a amplitude da visibilidade. Se fossem pilotis, um transeunte 

poderia identificar que um crime está ocorrendo na rua ao lado. Além disso, existe um estudo 

que relaciona a baixa luminosidade ao aumento da taxa de criminalidade. A explicação 

também pode estar relacionada ao fato de “ninguém está vendo”. O que fazemos é levar estas 

informações para dentro do aplicativo, para que futuramente possam ser cruzadas com outros 

dados e utilizadas de forma estratégica para traçar políticas públicas, por exemplo. 

 

SR:Você acha que assédio se dá de forma diferente para mulheres negras? Acha que 

elas têm uma outra vivência urbana? 
PG: Há duas questões centrais na discussão de gênero x cor x cidade. A hiperssexualização da 

mulher negra e a violência inerente aos locais onde prioritariamente reside a população de 

baixa renda - ou seja, no Brasil, negra. Então sim, a vivência é outra. Elas estão ainda mais 

expostas, com o agravante do tempo de deslocamento e da qualidade desse deslocamento: a 

pé ou de transporte público lotado em horários de pico nas grandes cidades. Ou até mesmo 

depois que a cidade se esvaziou, dado o tempo de deslocamento. Apesar de ter residido em 

bons bairros no interior de Minas, não por termos uma condição financeira estável, mas 

porque meu pai não queria que dependêssemos de transporte público, desde muita nova 

percebia que meu corpo era observado de maneira agressiva. Só quem já recebeu um olhar 

agressivo o identifica e sabe que não é admiração e elogio. Para uma pré-adolescente é motivo 

de medo. 

 

SR: Você acredita que é possível projetar cidades seguras para mulheres? E como isso 

seria? 
PG: Obviamente há muitas outras variáveis envolvidas na violência contra a mulher - no 

Brasil, o machismo envolve toda uma reestruturação. Mas o redesenho urbano seria uma peça 

relevante sim. A lógica modernista que separa e distância e o local de trabalho do local de 

morar, por exemplo, precisa ser revista não só pelos transtornos relativos ao trânsito, mas com 

o olhar voltado para a segurança e tendo em mente o desenho universal, ou seja, considerando 

o pior cenário. A “teoria da janela quebrada” se aplica em regiões de baixa renda, o que 

significa que pequenas intervenções, ainda que só estéticas, fazem diferença, o que dirá então 

de iluminação pública. Além disso tem também fatos que dizem que cidades caminháveis são 

mais seguras. Infelizmente no Brasil, o deslocamento em veículos automotores ainda é 

prioridade. E aí caímos na discussão de representatividade: se o tomador de decisão sofresse 

com o problema, teríamos outro quadro. Quando não se tem mulheres e negras em posição de 

poder, principalmente no poder público, muito pouco ou quase nada é feito por elas na prática 

e a discussão limita-se à discussão em si. 

 

12 -NEGRAS EMPREENDEDORAS: DANDARA SEVILHA E AS PEÇAS DE 

CERÂMICA DA ÍMPAR ATELIÊ. FORMADA EM MODA, A ESTILISTA 

DANDARA SEVILHA ENCONTROU NA CERÂMICA O ANTÍDOTO PARA 

RECUPERAR A AUTO-ESTIMA, CONTROLAR SUA ANSIEDADE, ALÉM DE UM 

CAMINHO PARA SEU EMPREENDEDORISMO COM 06 MIN DE LEITURA. 
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Com a precarização do trabalho, jovens se questionando sobre seu lugar no mercado _ou se 

perguntando o que almejavam, aumentam as buscas por autocuidado, assim como ampliam-se 

as discussões à propósito de doenças psicológicas. A cerâmica para estilista e 

ceramista Dandara Sevilha, do Ímpar Ateliê, está relacionada com um pouco disso tudo. 

Além de empreender, ela traz para seu trabalho o processo terapêutico, de emancipação 

financeira e artístico. Em entrevista à coluna, ela fala sobre sua ocupação e dá dicas para 

inspirar outros que almejam uma mudança de vida e na carreira. 

 

#BlackGirlMagic - Dandara, você pode me falar um pouco sobre seu processo criativo? 

Dandara Sevilha - A cerâmica foi um achado. Estava procurando um caminho e, ao esbarrar 

com a arte de fazer cerâmica, percebi que podia ser algo importante. Fazer cerâmica me ajuda 

com problemas como a ansiedade, já que cada peça passa por um processo demorado até ficar 

pronta. Processos esses que muitas vezes não dependem da gente, mas, sim, da natureza. Após 

ser modelada, a peça precisa secar totalmente de forma natural antes da primeira queima. As 

queimas também são fases sobre as quais não temos 100% de controle, já que o item pode 

estourar dentro do forno, reagir de forma inesperada à alta temperatura etc. Por isso, também 

tenho aprendido a lidar com frustrações, algo que, para mim, sempre foi difícil, porque nem 

sempre o produto sai como você imaginou. Com a cerâmica, consigo ainda me conectar às 

pessoas, aproveitar o melhor delas e entregar o melhor de mim, seja com os clientes ou com 

os parceiros. São pessoas que entendem a importância do coletivo e da sororidade e as 

dificuldades de empreender. Mas, acima de tudo, tenho trabalhado minha auto-estima. Faço 

uma peça e sinto orgulho. Vejo que sou capaz de fazer coisas legais, o que é validado por 

pessoas que gostam e acompanham meu trabalho. Então, a cerâmica tem sido uma terapia, um 

aprendizado, um hobby, um trabalho. Tem ajudado a enxergar e aceitar a pessoa que sou hoje, 

com todas as falhas e potencialidades, e a me construir como a pessoa que eu quero ser. 

 

 
Detalhes do processo de criação de Dandara Sevilha, que encontrou na cerâmica um antídoto para a ansiedade 

 (Foto: Camila Rodrigues/Divulgação) 

 

#BGM - Você falou sobre ter um sentimento de frustração em relação a sua vida e isso a 

levou a trilhar outros caminhos. O que aconteceu? 

DS - Desde criança, tinha vontade de trabalhar com moda. Desenhava e costurava roupas para 

as bonecas e era viciada na Fashion TV. Quando terminei o ensino médio, a escolha foi 

rápida: iria cursar moda. Aí começou toda a minha frustração. O curso era legal, mas não me 

encontrava nele. Era muito nova e achei que, em algum momento, iria descobrir uma 

atividade pela qual me apaixonasse. Como desistir do curso não era uma opção, fui até o fim 

e, antes do quarto semestre, consegui um emprego na área. Mas eu sabia que não era aquilo o 

que eu queria para minha vida. Muita coisa no mercado da moda não fazia sentido para mim, 

mas não tinha trabalhado com outra coisa. Minha formação era em moda, eu tinha um bom 
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emprego na área, mas minha auto-estima, sempre péssima, não me deixava enxergar no que 

mais eu poderia ser boa. Comecei a ficar bem mal: chorava todos os dias, tinha ataques de 

ansiedade, coração acelerado, tontura e dor de cabeça. Também comecei a reparar mais nas 

desigualdades do país, no quanto a gente trabalha e se desgasta para ter mais dinheiro, mas 

nunca tem tempo ou saúde para desfrutar do que ele pode oferecer.  

No quanto a gente não tem liberdade e passa a maior parte da vida trabalhando para outras 

pessoas, presa a escritórios em troca de um dinheiro que não é nem justo, nem suficiente. 

Percebi também o quanto o Brasil é estruturalmente racista, já que num escritório com 

centenas de colaboradores, podia contar nos dedos quantos eram negros. Ainda me dei conta 

do quanto a gente produz, impacta o meio ambiente, se desgasta para levar às pessoas coisas 

que muitas vezes elas não precisam e se endividam para ter. Então, tomei coragem e pedi 

demissão, mesmo sem nenhum plano. 

 

#BGM - Como é ser uma empreendedora-artesã no mercado de trabalho? 

DS - Tenho liberdade de criar e fazer as coisas como acredito ser o correto. Liberdade de errar 

sem sentir que estou prejudicando alguém e faço as coisas no meu tempo. Tudo isso pode ser 

bom e ruim, porque é você com você mesma. Ninguém vai cobrar um prazo para que minhas 

peças estejam prontas, o que as vezes acarreta em eu não fazer _ou me cobrar demais a ponto 

de ficar quase louca. Mas, tudo isso, mesmo que não seja sempre agradável, faz com que eu 

me conheça melhor, exercite minha auto-estima, autoconfiança e disciplina. A mão na massa 

muitas vezes é quase terapêutica. É incrível pensar, desenhar e ver aquilo tomar forma por 

meio de suas mãos. Trabalhando em grande escala, você perde o controle do processo, 

desenvolve algo com base no que pode dar mais lucro e não necessariamente no que quer 

expressar ao mundo. Consigo projetar planos para o futuro da marca que tenham a ver com as 

coisas que eu acredito, que possam ajudar a amenizar pelo menos um pouco os problemas que 

me incomodam no mundo. Não sei quanto vou ganhar no fim de cada mês, nem por onde vou 

passar, com quem vou ter de tratar. Por mais que me planeje, sempre aparecem coisas novas 

no caminho que precisam ser aproveitadas e dificuldades que não dá para prever. 

 

#BGM - Como é seu processo criativo e o que te inspira? 

DS - Meu processo criativo é bem livre. Na maioria das vezes, um tema específico me 

interessa, eu o estudo, me aprofundo, faço painéis de inspiração. Crio e desenho as joias e 

peças com base em formas, cores e texturas que remetem ao tema. Outras vezes, é 

extremamente instintivo: modelo a argila e, de repente, a massa começa a tomar uma forma, 

eu gosto dela e sigo. Então, crio uma jóia que se encaixe na peça de cerâmica que eu fiz. As 

coisas que mais me inspiram são a natureza, o feminino, culturas ricas e nem sempre 

valorizadas, como a africana, e obras de artistas como Pablo Picasso e Naia Ceschin. Após a 

etapa conceitual e da mão na massa, espero as peças secarem, o que pode demorar de três a 20 

dias, dependendo do clima, do tamanho, da forma de armazenamento etc. Depois vem a 

primeira queima a 900º, que chamamos biscoito. Após esta, esmalto as peças para dar aquele 

aspecto vidrado e queimo novamente, a 1.240º. Se resolvo aplicar ouro ou platina líquida, elas 

vão mais uma vez para a queima, dessa vez a 700º. Todas as queimas duram um dia todo, 

além de um outro dia para que o forno esfrie e eu consiga manipular as peças. Ou seja, o 

processo de cada item pode durar até um mês. 

 

#BGM - Para quem quer se reposicionar na vida e na carreira, quais as dicas que você 

daria? 

DS - Eu diria para ter força, coragem, resiliência e paciência. Força e coragem para ir contra a 

maioria, muitas vezes na contramão do que dizem ser o certo e seguro, sair da zona de 
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conforto e se arriscar. Resiliência para recomeçar quantas vezes for preciso, mudar de idéia, 

ajustar expectativas, sonhos, para alcançar um objetivo maior. Paciência para esperar os 

resultados e colher os frutos do seu esforço. Não é um caminho fácil, já pensei várias vezes 

em desistir, mas, no final, levanto a cabeça e sigo, porque tem valido muito a pena. 

 

 

13 -NEGRAS EMPREENDEDORAS: IZABELLA SUZART FAZ SAPATOS QUE 

MESCLAM MODA E POLÍTICA DESIGNER CARIOCA POR TRÁS DA GRIFE A-

AURORA, IZA FICOU CONHECIDA PELO MODELO #OLIVIA, QUE MESCLA 

MADEIRA EM FORMAS SIMPLES E BELAS COM 06 MIN DE LEITURA. 

Quando vi o trabalho da izabella suzart, designer à frente da grife a-aurora, meu primeiro 

sentimento foi de admiração. A forma como ela usa madeira, corda e couro é de uma 

simplicidade e beleza evidentes. Admiro muito um desenho limpo, que informa a que veio e, 

ao mesmo tempo, traz algo admirável. Eu a conheci por seu sapato olívia e, depois, descobri 

seus outros trabalhos, todos de qualidade. Além disso, percebi que quando mulheres negras 

entram em espaços de design que se subentendem como de luxo, elas se encontram muitas 

vezes solitárias e apagadas. Não é que o trabalho dela e de tantas outras mulheres negras não 

seja bom, mas, muitas vezes, ele não se encaixa no nicho do que chamam de 

“empreendedorismo negro”. Como uma mulher negra, ela acaba enfrentando barreiras ao se 

inserir em espaços de privilégio que marcas de mulheres brancas, com o mesmo público, não 

enfrentam. Conversei com iza para discutir temas que permeiam esse “lugar”: 

Black Girl Magic - O design é um meio majoritariamente branco em sua representação 

de “grandes nomes”. Estudei arquitetura e, em muitos momentos, percebi como não nos 

associam a pessoas criativas. Qual sua trajetória como mulher negra no design?   

Izabella Suzart -Sou formada em design de moda pela PUC [Pontíficia Universidade 

Católica] e pelo BAU - Centro Universitario de Diseño em Barcelona. Durante a faculdade, 

vivenciei alguns processos que foram importantes para as milhões de dúvidas que eu tinha 

sobre os caminhos do design que me interessava seguir. Aproveitei o fato de que a faculdade 

disponibiliza a possibilidade de fazer matérias que não fossem somente correspondentes a 

minha formação e fui experimentando comunicação visual [design gráfico] e outras matérias 

de quem cria produtos que não necessariamente sejam roupas ou sapatos, como ilustração e 

metodologias de design. Além disso, estagiei na marca Pipa Social e fiz um projeto para o 

Fundo Baobá junto a Carolina Delgado, no qual fiquei responsável por desenhar uma coleção 

de bonecas negras para venda na [loja] Rihappy, produzidas pela Estrela.  

Por fim, estudei marketing e processo criativo e estamparia no BAU, que também ajudou 

bastante a entender o mercado de moda global e as características de cada lugar. Sobre as 

pessoas não associarem a gente a pessoas criativas, são reproduções de opressão tão 

profundas que nos cercam que eu não conseguia me ver na minha melhor forma mesmo que 

eu tivesse estudado para isso. Demorei muito tempo para quebrar isso e confesso que ainda 

tenho que ter cuidado pra não voltar a esse lugar.  Hoje, meu principal exercício diário é 

quebrar todos esses bloqueios, primeiramente, em minha cabeça, pois, embora a pesquisa já 

tenha me ajudado, cair nesse lugar de negação do próprio talento é mais fácil do que a gente 

imagina.  

O que muito me ajudou foi pesquisar, pesquisar e pesquisar e estudar artistas, pensadores 

ligados a arte e a moda em diferentes continentes do mundo que fossem bem parecidos 

comigo. Isso ampliou meus horizontes. Na mulher negra criativa que sou hoje, a moda e a 

política andam lado a lado. Meus ancestrais eram proibidos de usar sapatos, então, todo 
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cuidado, desenho, projeto, desenvolvimento são processos que valorizo e que, meu ascendente 

em virgem, ajuda a buscar acabamentos e soluções bem pensadas. Ainda é um processo 

solitário ser uma mulher negra que faz design e encontrar referências, romper com tantos 

“grandes nomes” em busca de reais possibilidades de existência e pesquisar a verdade sobre 

os fatos me levou a acreditar, me dar segurança e confiança necessárias para ter um negócio 

desafiador como esse. 

 

BGM - Por que a escolha pelo design de sapatos? 

IS - Todas as minhas dúvidas, curiosidades e experimentações me levaram a resultados que 

me influenciam hoje em muitas das minhas decisões e escolhas do meu dia a dia profissional, 

pois acabei bebendo de vários campos do design. Em um desses momentos, me inscrevi numa 

matéria de sapatos oferecida pela universidade e foi aí que meus caminhos começaram a se 

definir. Me apaixonei pelo processo de criação artesanal e a criação de 

produtos/desenvolvimento e foi aí que, em 2014, me aprofundei, fazendo um curso de 

calçados no IED [Institute Europeo di Design] aqui no Rio. De lá pra cá, não tem um dia 

sequer que eu não pense na A-AURORA e como levar adiante minha marca. 

 

BGM - Nesse processo de buscas e pesquisa, quem mais te inspira como designer?IS -

 Adama Paris, Aurora James, Carly Cushnie e Ângela Brito são mulheres negras 

empreendedoras que eu tenho admiração, orgulho e me inspiram. Cada uma com uma forma 

de se colocar em suas criações e a maneira de ver determinadas questões.  

 

 
O sapato Olivia, carro-chefe da grife A-Aurora, de Izabella Suzart (Foto: Divulgação) 

 

BGM - O carro-chefe na A-Aurora que é o sapato #Olivia. Pode me falar um pouco 

sobre ele e também sobre seu processo de criação como um todo? 

IS - O modelo #Olivia foi meu primeiro produto desenhado e produzido para minha primeira 

coleção, a COTIDIANO - SS15. Foi o primeiro modelo em que inseri madeira. Era um teste, 

porque amo trabalhar com madeira desde que ela seja certificada, ou que seja reutilizada de 

sobras, mas que tenha propriedades para calçados também. A madeira precisa estar preparada 

para chuva, sol, sustentação, enfim, não pode ser qualquer uma. Amo as formas, linhas e 

marcas que a madeira possui. Gosto de preferência dela em tom natural. Isso me fascina e 

sempre me fascinou em como esse material se comporta, então, testei nesse modelo. Ainda 

consigo lembrar do dia que desenhei esse salto e o tempo que fiquei desejando as formas: 

idealizando suas curvas delicadas e, ao mesmo tempo, fortes e imponentes. A idéia por trás 

do #Olivia foi as convidadas de um casamento, por exemplo, ou em lugares que você 

“precisa” usar um salto fino.  
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Então, desenhei um salto que questionasse esse "precisar", que questionasse o por quê se faz 

necessário usar um salto fino para ser considerado mais “chique” ou “luxouso”. Acredito que 

o #Olivia pode ser usado em todos os lugares “tidos” como especiais sem termos de sentir 

dores ou passar por grandes estresses. Desenvolvi uma meia pata composta por borracha 

internamente de 3 cm que torna o caminhar mais confortável.  

O modelo acabou se tornando um marco na A-Aurora e foi responsável por trazer um certo 

reconhecimento. Por causa dele, fui convidada para desenhar uma coleção e expor na 

exposição O Design e a Madeira, no Museu de Arte Moderna do Rio, em 2016. No ano 

seguinte, fui convidada por uma empresa holandesa que funciona como curadora de sapatos 

no mundo com o propósito de criar uma espécie de museu virtual de calçados. Eles me 

chamaram para estar com o #Olivia no Gallery Calendar, calendário internacional que propõe 

um produto para cada dia do ano. 

 

BGM - O que te fez escolher os materiais: couro e madeira. Que aparecem ao longo do 

seu trabalho? 

IS - São materiais confortáveis e atemporais. Além disso, eles permitem explorar ao máximo 

formas e cores, características presentes no meu trabalho até hoje. 

 

BGM - Suas peças ganharam visibilidade: várias mulheres negras famosas usam seus 

sapatos e sua marca pode ser considerada de sucesso. O que você diria para tantas 

meninas negras que amam design, mas acham que esse ramo ainda não é para nós? 

IS - Acho que estamos mais do que nunca nesse lugar de questionar situações e quem nós 

somos, como somos vistos e como queremos ser vistos. Eu acredito que a maneira tradicional 

de funcionar a moda está se rompendo. O mundo mudou no conceito de produção e 

estruturação de marcas. A tecnologia influenciou muito nessas mudanças, e existem pessoas 

gerando informação e repensando a maneira de colocar suas idéias no mundo. Então, se você 

quer trabalhar com design e gosta de moda, pesquise, use a tecnologia a seu favor para 

estudar, para entender como criar estratégias que façam com que você atinja seus objetivos 

como uma criativa que quer seguir o design.  

Acredito que estamos num momento em que tudo pode acontecer e a moda é muito ampla. 

Não existe um só modelo de negócios para a moda, que é ampla. Há muitos campos de 

atuação e novas formas de consumir, então, entenda o que falar com você, mas não deixe 

jamais em qualquer situação que alguém determine qual o seu lugar. Pense nos objetivos e 

como realizá-los a partir do momento e no lugar que você se encontra hoje e vá criando suas 

estratégias. Cuide da sua saúde mental e pense duas vezes se você não está se autoboicotando. 

 

14 - ARQUITETA CAROL MOUPA DESTACA-SE COM BRINCOS E ACESSÓRIOS 

PARA PERSONAGENS DE NOVELA. ARQUITETA POR TRÁS DA GRIFE A 

BERENICE, CAROL MOUPA É A RESPONSÁVEL POR BRINCOS E OUTRAS 

BIJOUX USADAS POR PERSONAGENS INTERPRETADOS POR BRUNA 

LINZMEYER E BIANCA BIN COM 07 MIN DE LEITURA.  

Uma jovem mulher negra assina, atualmente, os acessórios usados por estrelas da música e da 

TV, entre elas, a cantora Teresa Cristina e a atriz Bruna Linzmeyer. A arquiteta Carol 

Moupa, da grife A Berenice (@abereniceacessorios), é a responsável pelas peças coloridas, 

feitas com miçangas e pedras e em formas diferentes, que destacam-se em personagens como 

Clara, interpretada por Bianca Bin na novela Outro Lado do Paraíso, e estarão num dos 

filmes mais aguardados do ano, Medida Provisória, com direção de Lázaro Ramos e Tais 

Araujo no elenco. Para além de estar entre as preferidas dos famosos, no entanto, suas peças 

https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2019/01/bruna-linzmeyer-revela-que-perdeu-contratos-por-se-assumir-lesbica.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Celebridades/noticia/2017/06/lazaro-ramos-lanca-autobiografia-e-realiza-uma-reflexao-sobre-o-racismo.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2017/06/tais-araujo-revela-maternidade-nao-me-completa-sou-bem-mais-que-isso.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2017/06/tais-araujo-revela-maternidade-nao-me-completa-sou-bem-mais-que-isso.html
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chamam atenção pela criatividade, estética e por serem inspiradoras. Confira aqui a entrevista, 

mais uma da série #empreendedorasnegras: 

 

#BlackGirlMagic - Seu trabalho já foi usado em algumas novelas da Rede Globo em 

personagens importantes das tramas, como foi isso para você? 
Carol Moupa - Já foram cinco novelas e nove séries em canais de TV. Confio em meu 

trabalho, no apelo estético de minhas criações. Por isso, sabia que chegariam à TV. Me mudei 

para o Rio e, um ano depois, estávamos desenvolvendo peças para protagonista e 

as coadjuvantes da série Os Homens São de Marte e É pra Lá que Eu Vou, no GNT. Para 

além de estar na TV, gosto mesmo do desenvolvimento de personagens. É isso que me 

encanta. Amo quando as figurinistas me chamam no pré-figurino, para criar em cima do 

release do autor, da cartela de cores e de painéis de referências que elas montaram para dar 

vida à personagem. 

 

#BGM - Pensando no uso feito em novelas, quais personagens você destacaria? 

CM - Foi uma delícia estrear na Rede Globo com a vilã vivida por Marieta 

Severo em Verdades Secretas. Era a volta dela às novelas, com todo mundo de olho, e nossos 

brincos compondo o figurino da personagem. Foi incrível! Este ano, uma peça nossa rompeu 

as barreiras da Berenice e está bombando nos comércios populares. Então, destaco também a 

personagem de Bruna Linzmeyer em O Sétimo Guardião. Eu tinha um sonho de descer a 

Ladeira Porto Geral, em São Paulo, e ouvir o camelô gritando: “Olha o brinco da menina da 

novela” [risos]. Foi um dos desejos realizados neste 2019! Meu coração também bateu forte 

pela Ivanilda, interpretada por Telma Souza em O Outro Lado do Paraíso. E olha que uma 

das nossas peças foi usada pela protagonista da novela, e na cena mais importante da trama: o 

retorno de Clara (Bianca Bin) em sua vingança. A Ivanilda é a primeira personagem negra 

que usou nossas peças na telinha. Isso mexeu tanto com a gente que escrevi a respeito nas 

redes sociais. A partir de então, as figurinistas sempre nos chamam para desenvolver 

acessórios para várias personagens negras, o que é demais, né? Até nas telonas a gente vai 

estar depois disso: neste momento, estamos criando peças para dois filmes: um com a 

Heslaine Vieira e outro com Tais Araujo e direção do Lázaro Ramos, Medida Provisória. Um 

luxo, só! 

 

#BGM - Para muitas pessoas, o empreendedorismo só faz sentido se ganha visibilidade. 

Para você ser reconhecida em grandes mídias, impactou sua visão sobre o seu próprio 

trabalho? 

CM - Isso é uma doidera: as pessoas estão doentes, e a moda sabe se aproveitar disso muito 

bem, com essa construção insana de sucesso ligado a likes, seguidores, pinta em baile de 

revistas e outras festinhas hype. Eu desenhava para as lojas da Zona Sul carioca, tava com A 

Berê em multimarcas desse mesmo circuito, nas novelas da Globo, séries da GNT, mas saía 

para os sambas de Madureira e Irajá e não via ninguém usando meus brincos. Pense? As 

pessoas que se parecem comigo não tinham acesso à minha marca. Bizarro! Então, comecei as 

ações da Bere na zona norte. Primeiro, presenteando mulheres que eu admirava nesses rolês. 

Depois, apostando nas feirinhas das rodas de samba. Foi como voltar três casas no Jogo da 

Vida, sabe? Mas estamos colhendo frutos. Já tivemos colabs com uma roda de samba, 

parceria com um canal e, hoje, trabalhamos o estilo e a produção de moda das cantoras desse 

nicho. Desenvolvemos os brincos da capa do CD de Marina Iris, que saiu pela Biscoito Fino, 

e os do EP de Simone Costa. Cuidamos do estilo da Nina Rosa, fizemos os brincos da 

divulgação do show de Teresa Cristina + Samba, e estamos fechando com a Glória Bonfim. 

Tô bombando! Só falta ficar rica! Sem brincadeira, mas sucesso é isso: uma rede organizada, 
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que entende o propósito, a mensagem e a relação processo criativo-produção-preço. O resto é 

o mercado agindo igual ao homem branco, rico e hétero: com apropriação, apelo excessivo à 

imagem e opressão. 

 

#BGM - Por ser uma mulher negra, acha que isso afetou a forma como enxergam seu 

trabalho enquanto criadora e também como empreendedora? 

CM - Sem dúvidas. Um dia desses, eu estava assistindo a um vídeo da [jornalista e 

influencer] Monique Evelle, no qual que ela diz que tem sempre alguém associando nosso 

sucesso à sorte. Eu sempre ouvia isso. Quando desenvolvemos todos os acessórios para a 

personagem Toia (Vanessa Giácomo), em A Regra do Jogo.  E ela segue com: “observe quem 

são essas pessoas”. Me arrisco dizer que, sobre empresas de mulheres negras, esses são 

brancos. Quando eu digo que sou arquiteta, designer de acessórios e faço produção de moda, a 

brancaiada pira. Põe em xeque a visão racista e reducionista sobre os nossos fazeres. Adoro 

aquela música do [MC e cantor] Rincon: “Os Pretos é a chave. Abram os portões!”. É isso! 

 

#BGM - Pensando em seu processo criativo, por que escolheu desenhar acessórios e 

como isso se conecta com a sua formação como arquiteta? 

CM - Desde nova gosto de moda. Sempre quis ter uma marca. Moda foi a ferramenta que 

escolhi para lidar com racismo na adolescência, preterimento e outras questões. Quando entrei 

na universidade, no interior de Minas Gerais, meu estilo também ajudou muito. Os 

professores de Plástica e História da Arte se comunicavam comigo pelo meu jeito de vestir. E, 

não por acaso, eram essas as disciplinas que eu mais gostava. Foi numa dessas aulas que me 

encantei pelo “ser artesão”. Aquele que faz com as mãos e com as matérias-primas do local. É 

tanta verdade e poesia que esse termo carrega, né? Fiquei vibrando nisso. Eu, que já adorava 

bijoux e queria ter o domínio da produção em minhas mãos, pensei, então, numa marca de 

acessórios. Brincos, para ser exata.  

Estava cansada dos modelos das lojas: pesados e sem bossa. Foi aí que veio o mote para A 

Berenice. Brinco de papel. Era o que tinha em abundância em casa _por conta das sobras de 

maquetes_ e resolvia a questão do peso e do barulhinho chato dos brincos de metal. A bossa 

veio através dos mix de elementos das dezenas de gabaritos geométricos e estampas, naquela 

época recortadas das revistas de moda que eu assinava há anos. Eu não teria A Berenice se 

não fosse essa formação. Ia ser outra coisa, outra marca. Acredita que até hoje eu estudo cores 

através de decor? Penso: se funcionou naquele ambiente, por que não testar nas pilotos? 

 

#BGM - Como você define referências, materiais, estética e confecciona seus produtos? 

CM - A Berenice tem muito a ver comigo. Tudo que me atrai o olhar, jogo na marca. Mas, 

revendo as nossas coleções, posso te garantir que 75% de nossas referências estão na África. 

A pluralidade do continente, Kemet, o jeito de misturar cores de cada tribo e etnia, o minimal 

e o color block das produções de moda dos grandes centros. A gente sempre olha para lá, e 

para as negras da diáspora. Foi observando as mulheres que frequentam os sambas da zona 

oeste carioca, por exemplo, que me dei conta de que meus brincos não eram grandes. Achava 

que fazia maxibrincos e, na verdade, eles eram pequenos para esse público. Olhar para as 

nossas é o caminho. Tá tudo ali. 

 

#BGM - Qual dica você daria para quem está pensando em desenhar joias? 

CM - Desenhe. Parece óbvio, né? Mas é isso. Se alguma coisa despertou essa vontade, faça. 

O croqui não precisa ser, necessariamente, um desenho bonito. Tem que comunicar a idéia, a 

proporção ou o estudo de cores. Eu já tive várias idéias que se perderam, porque não colocava 

no papel. Foi um ganho enorme para a Berê o domínio dessa ferramenta. A gente economizou 
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em cortes, compra de materiais e estampas. "Mas, Carol, não sou bom mesmo em desenho", 

dizem algumas pessoas. Então, faça protótipos em papelão, piloto em massinha de modelar ou 

argila. Você vai encontrar seu jeito de registrar a idéia, e trazer o desenvolvimento para suas 

mãos.  

 

#BGM - E para quem quer empreender de forma geral? 

CM - Empreender é nosso. A gente faz isso há 131 anos. Só que o capital se apropriou disso e 

criou um modus operandi que, na verdade, é uma listagem de privilégios brancos. Não se 

assuste com isso. Não existe só um jeito de fazer. Estude. Pense no seu processo de criação, 

de produção e na apresentação do seu produto. E siga. É o que eu tenho feito há mais de dez 

anos e, mesmo com altos e baixos, não consigo me ver feliz distante d'A Berenice. 

 

 

 

 

 


