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 RESUMO 

 
 

Essa pesquisa tem por objetivo estudar o afroempreendedorismo, termo utilizado para definir a 

atuação de microempresários, pequenos comerciantes e atividades relacionadas à produção, 

circulação, distribuição e venda de produtos agenciados por pessoas negras no mercado. Trata-

se de um fenômeno socioeconômico que necessita ser problematizado no interior da estrutura 

do mercado de trabalho no Brasil, que é marcado historicamente pela alta taxa de informalidade, 

o que afeta diretamente grupos socioeconômicos em posições de maior fragilidade, em 

particular trabalhadores negros e negras. O estudo foi realizado nas cidades do Rio de Janeiro e 

Salvador, com o objetivo de contrastar as dinâmicas existentes, levando em consideração as 

especificidades de cada uma dessas cidades. Para o desenvolvimento dessa pesquisa de caráter 

qualitativo, descritivo-explicativo, optamos por utilizar a metodologia de estudo de caso, 

construído a partir da observação de campo, análise de dados agregados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua – PNADC e entrevistas com os agentes econômicos. 

 

Palavras-chave: Afroempreendedorismo; Empreendedorismo negro; Economia 

colaborativa; Raça. 
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ABSTRACT 

 
 

This research aims to study Afro-entrepreneurship, a term used to define the performance of 

micro-entrepreneurs, small traders and activities related to the production, circulation, 

distribution and sale of products brokered by black people in the market. This is a 

socioeconomic phenomenon that needs to be discussed within the structure of the labor market 

in Brazil, as it is historically marked by having a high share of informality, which directly 

affects socioeconomic groups in more fragile positions, in particular black workers and black 

women. The study will be carried out in the cities of Rio de Janeiro and Salvador in order to 

contrast the existing dynamics, taking into account the specificities of each of these cities. For 

the development of this qualitative, descriptive-explanatory study, we chose to use the case 

study methodology, built from field observation, analysis of aggregated data from the National 

Continuous Household Sample Survey - PNADC and interviews with agents economical. 

 
Keywords: Afro-entrepreneurship; Black entrepreneurship; Collaborative economy; Race.  
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INTRODUÇÃO 

 
Em maio de 2019 estive em São Paulo para participar de mais uma atividade para o 

desenvolvimento da minha pesquisa de mestrado, o “1º Fórum Raça e Mercado: uma 

transformação econômica”, realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que abordou a 

temática afroempreendedorismo como uma proposta de inclusão socioeconômica e de 

transformação social. No evento estiveram presentes grandes nomes do afroempreendedorismo 

como as empresárias Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta; Fernanda Ribeiro, fundadora 

da Associação Afrobusiness e co-fundadora da conta Black e Juliana Martins, do Movimento 

Black Money, o empresário Carlos Humberto, fundador da Diáspora Black, entre outros. Além 

do evento contar com a participação de professores e especialistas como Márcia Lima (USP), 

Marcelo Paixão (Universidade do Texas em Austin), Gleicy Silva (Universidade de Campinas), 

Alex Macedo (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), Márcio Macedo (Fundação 

Getúlio Vargas), houve ainda grande participação de pesquisadores e público em geral. 

Até aquele momento, desenvolvia um estudo sobre o processo de inserção e mobilidade 

vertical de mulheres negras no mercado de trabalho. Participei do evento por sugestão de minha 

orientadora que na ocasião considerou o evento proveitoso para minha pesquisa por abordar 

temáticas pertinentes ao estudo como raça, mercado e economia e a inclusão do negro no mundo 

dos negócios. Ademais, vinha passando por um processo de indecisão quanto ao meu tema de 

pesquisa e a participação neste evento ampliou minha percepção sobre meus temas de interesse 

e me ajudou a redefinir minha investigação acadêmica. 

Na ocasião, ao assistir aos painéis e debates entre os afroempreendedores e especialistas 

percebi que havia uma rede de empreendedores negros que se conectam entre si, uma espécie 

de rede de ajuda mútua e solidariedade em reação à experiência econômica do racismo 

estrutural, bem como na experiência sociocultural negra. Aqueles afroempreendedores tinham 

em comum o fato de terem transformado as suas experiências de exclusão e invisibilidade 

provocadas pelo racismo estrutural1 em negócios rentáveis, além de terem enxergado 

oportunidades de negócios dentro de um nicho de mercado até então negligenciado pelo mundo 

empresarial. 

Os produtos agenciados por aqueles empreendedores remetiam, na maior parte das 

vezes, a identidades culturais africanas e afro-brasileiras historicamente desvalorizadas e 

                                                      
1 A sociedade brasileira convive históricamente com o racismo que estrutura a sociedade, bem como as relações 
sociais (ALMEIDA, 2018). Como ideologia, o racismo diferencia e hierarquiza os indivíduos em função de sua 
aparência, moldando uma sociedade que naturaliza as desigualdades raciais e faz dela uma base de apoio e 
funcionamento. 
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marginalizadas no Brasil. Exemplo disso é o caso da empreendedora Adriana Barbosa com a 

Feira Preta, que realiza um circuito cultural e comercial que anualmente reúne empresários 

empreendedores da cultura negra em São Paulo em um evento que promove atividades culturais 

como palestras, apresentações musicais, cinema, artes plásticas, moda, literatura, além do 

comércio de produtos étnicos. Carlos Humberto da Diáspora Black é outro exemplo, posto que 

possui uma agência de turismo que oferece aos seus clientes experiências voltadas a cultura 

negra, com pacotes de passeios em cidades históricas brasileiras que são locais de memória da 

cultura negra e suas relações com os países africanos. A conta Black, do empresário Sérgio Hall 

e o Movimento Black Money, da empresária Nina Silva, dizem pretender contribuir para o 

preenchimento de uma lacuna que envolve a inclusão financeira e a circulação de capital dentro 

da comunidade negra, oferecendo educação e soluções financeiras para a população negra e 

estimular a autonomia financeira através do afroempreendedorismo. Enfim, o fato é que não 

parece se multiplicar os campos e áreas de atuação desses agentes econômicos, mas há que se 

sublinhar a existência de um marketing, ou seja, uma forma peculiar de se apresentar no 

mercado a partir de um discurso sobre o étnico e o cultural que serão de alguma forma uma 

marca de boa parte do afroempreendedorismo. 

Saí do evento entusiasmada com aquelas apresentações, com a mobilização dos 

empreendedores negros, com a potência das agências pessoais e coletivas que identifiquei 

naqueles indivíduos. Aquele cenário me fez recordar do meu trabalho de pesquisa de conclusão 

de curso de título “Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos tradição na 

contemporaneidade” que desenvolvi na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos, no Pelourinho, na minha cidade natal Salvador - BA, defendida em 2008.2 na Faculdade 

Social da Bahia. Deste trabalho monográfico, cuja história estudada se confunde com a história 

da cidade de Salvador, há uma narrativa de luta e resistência contra escravização através de 

mobilizações em redes de ajuda mútua e solidariedade entre os integrantes da confraria, 

reportei-me diretamente para aquela cena em São Paulo, que de algum modo fazia ecoar 

imagens de um passado de mais de um século atrás. 

Enxerguei grande semelhança entre os negros do Rosário e o grupo de 

afroempreendedores que se apresentavam diante daquela plateia, negros conspirando contra o 

sistema racista, contra o racismo estrutural que impõe a população negra sub lugares e papéis 

sociais dentro da lógica da colonialidade2 que na contemporaneidade ainda desempenha papel 

                                                      
2 “As novas identidades históricas produzidas sobre a idéia de raça foram associadas à natureza dos papéis e 
lugares na nova estrutura global de controle do trabalho. Assim, ambos os elementos, raça e divisão do trabalho, 
foram estruturalmente associados e reforçando-se mutuamente, apesar de que nenhum dos dois era 
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fundamental na estratificação social dos corpos a partir de critérios baseados em determinantes 

como “raça” e “gênero”.  

No passado colonial os negros do Rosário conspiravam por liberdade, uniam-se em 

redes de ajuda mútua para a compra de cartas de alforria de negros escravizados, além de 

prestarem assistência na vida e na morte destes e de suas famílias. Na contemporaneidade os 

afroempreendedores se mobilizam pelo desenvolvimento socioeconômico da população negra 

por meio da inclusão no mercado, a organização se dá por meio dos chamados ecossistemas 

afroempreendedores3 que funcionam como redes de apoio e suporte ao desenvolvimento de 

profissionais e empresários negros, bem como de seus negócios. 

Passaram se dois meses desde o Fórum, ao frequentar as aulas do mestrado, conversando 

com colegas de turma tive a informação de que poderia mudar o tema de pesquisa desde que o 

orientador aceitasse, sentir um misto de felicidade e de angústia, tinha uma pesquisa em 

andamento e em estágio bastante avançado, será que minha orientadora aceitaria começar do 

zero comigo em um novo projeto? Resolvi conversar com minha orientadora que apoiou a 

decisão. Delimitamos o tema de pesquisa e definimos a realização de estudos de caso sobre o 

afroempreendedorismo nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro. E é partir desse novo objeto 

de pesquisa que passei a trabalhar desde o segundo semestre do ano passado. 

*** 

A arte de empreender, muitas vezes em condições infraestruturais e econômicas 

mínimas, é bastante conhecida pelos afrodescendentes brasileiros, se recuarmos algumas 

décadas e analisarmos o processo de inserção social da população negra na sociedade brasileira, 

no pós abolição da escravatura, durante o processo de industrialização, veremos a forma 

precária que essa inclusão se deu, o resultado é a desigualdade racial abissal entre negros e 

brancos no país atestado por dados do IBGE. 

                                                      
necessariamente dependente do outro para existir ou para transformar-se. Desse modo, impôs-se uma 
sistemática divisão racial do trabalho” (QUIJANO, 2005, P.118). 
3 A definição de Ecossistema afroempreendedor é semelhante a de Ecossistema empreendedor exceto pelos 
atores envolvidos que são empreendedores negros e empresas, organizações e entidades que atuam no fomento 
ao desenvolvimentos do afroempreendedorismos e de negócios geridos por pessoas negras/pardas. Definição -  
conjunto de empreendedores (negros/pardos de acordo com a definição do IBGE) interconectados; organizações 
empreendedoras como empresas, investidores anjo, bancos; entidades a exemplo de universidades, agências 
públicas, organismos financeiros; e processos empreendedores como a taxa de natalidade de negócios, número 
de empresas de alto crescimento, níveis de "empreendedorismo de sucesso, número de empreendedores em 
série, o grau de mentalidade “venda tudo” dentro das empresas e níveis de ambição empreendedora que 
formalmente e informalmente se agrupam e se conecta a fim de mediar e gerir o desempenho do 
empreendedorismo (no nosso caso do afroempreendedorismo) local (MASON E BROWN , 2014). 
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Ainda no período colonial homens e mulheres negros escravizados se reuniam em redes 

de ajuda mútua e solidariedade que foram fundamentais não só para a sobrevivência destes em 

meio ao regime escravocrata, mas para a preservação da cultural africana no Brasil, entre elas, 

os terreiros de Candomblé, as Irmandades religiosas, Associações beneficentes como, a 

Sociedade Protetora dos Desvalidos (1932), na Bahia, a primeira organização civil de homens 

negros do país, entre outras. Estas redes que transcenderam o tempo e o espaço foram 

reconfiguradas, atualizadas e ressignificadas. 

Na contemporaneidade essas práticas econômicas denominadas de empreendedorismo 

negro deslizam em um conjunto complexo, em que os discursos desses agentes econômicos se 

referem tanto à promoção do direito à cidadania e à vida, como à cultura e identidade, e, 

sobretudo, inclusão socioeconômica, à saúde, à educação, à moradia, entre outros da população 

afrodescendente. 

O empreendedorismo, apesar de um fenômeno relativamente recente que surge como 

uma alternativa a crise no mundo do trabalho, tem suas raízes fincadas na precariedade do 

trabalho já  experienciada historicamente pela população afro-brasileira, os pioneiros 

antepassados do que viria se transformar em empreendedorismo na contemporaneidade teriam 

sido os chamados “escravos de aluguel” cujos donos alugavam seus serviços para outrem, e 

estes recebiam parte do valor, o que possibilitou que estes comprassem suas alforrias e 

colaborassem para a compra da alforria de outros negros escravizados. As “baianas de acarajé” 

são outro exemplo de empreendedorismo que ultrapassou o período colonial, as primeiras 

baianas eram negras africanas alforriadas, que sustentavam suas famílias com a venda de 

iguarias como o acarajé e o abará pelas ruas da cidade de Salvador, cujo preparo era feito nos 

próprios terreiros de Candomblé. 

No período colonial com a escravização dos negros essas redes atuavam como refúgios 

e suporte de promoção da vida como nos casos dos quilombos que abrigavam negros que 

fugiam da violência da escravidão, das irmandades religiosas que se reuniam para a compra de 

alforrias de seus integrantes, dando também suporte fúnebre ou ainda sustentando as famílias 

desamparadas com a morte destes e principalmente na luta pela abolição da escravidão. 

No pós-abolição algumas dessas redes permaneceram, mas foram reconfiguradas em 

seus objetivos, outras redes surgiram com a emergência de novas demandas e de novos atores 

sociais. A luta que outrora era contra a escravidão, se transforma em pela a inclusão social do 

negro e, posteriormente, contra o racismo e pela igualdade racial em um país que possui mais 

de 54% (IBGE, 2019) de sua população negra, sendo que esta ocupa os piores índices de 

desenvolvimento socioeconômicos do Brasil. 
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Não podemos deixar de evidenciar que na contemporaneidade a emergência de um novo 

perfil de trabalhador ‘empreendedor de si mesmo’ é fruto de uma reconfiguração das formas e 

relações de trabalho em um contexto neoliberal com acentuada precarização do trabalho e perdas 

de direitos. Sendo que historicamente homens e mulheres negros sempre estiveram mais 

vulneráveis à precarização laboral. 

Na atualidade o afroempreendedorismo se configura como uma estratégia política e 

econômica de desenvolvimento de negócios afrocentrados4, tendo em vista a promoção da 

cultura, identidade e estética negra e a superação de obstáculos impostos aos 

afroempreendedores pelo racismo que estrutura as relações sociais afetando a população negra 

em diversos âmbitos da vida social.  

Diante ao exposto, apresentaremos um estudo comparativo sobre o 

afroempreendedorismo nas cidades do Salvador e Rio de Janeiro com vista a oferecer um 

panorama do cotidiano do afro negócio nas duas cidades, abordando as dinâmicas 

socioeconômicas que envolvem o empreendedorismo negro em ambas.  

Para tanto, foram realizados estudos de caso nas duas cidades com o objetivo de fazer 

uma análise do fenômeno afroempreendedorismo sob a perspectiva dos afroempreendedores, 

dos processos históricos e conjunturas socioeconômicas que levaram ao desenvolvimento do 

afroemprendedorismo, além de realizar um levantamento das principais organizações que 

fomentam o desenvolvimento destes negócios contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico e fortalecimento das comunidades negras e, sobretudo, as estratégias utilizadas 

por estes para o manutenção e desenvolvimento desses empreendimentos.  

Utilizamos como ponto de partida os dados da PNADC (IBGE, 2019), bem como, dados 

da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor - GEM (2018) para traçar o perfil 

socioeconômico dos afroempreendedores e dos afro-negócios. No segundo momento, foram 

realizadas entrevistas com afroemprendedores das cidades de Salvador e Rio de Janeiro. É 

importante ressaltar que em decorrência da pandemia de Corona vírus – COVID 19 em curso 

no país, houve a implantação do isolamento social em diversos estados e cidades brasileiras, 

incluindo Salvador e Rio de Janeiro, o que implicou na suspensão de todas as atividades não 

essenciais nestes locais a partir do mês de março de 2020. Os eventos e reuniões com 

aglomeração de pessoas também foram suspensos, o que inviabilizou todos os eventos e 

encontros voltados para o afroempreendedorismo programados para o período, que seriam 

essenciais para a conclusão da pesquisa de campo e das entrevistas, tendo como consequência 

                                                      
4 Negócios afrocentrados são empreendimentos étnicos voltados para a cultura africana e afro- brasileira. 
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a suspensão dessa fase.  

O estudo se faz relevante para uma melhor compreensão do afroempreendedorismo 

enquanto estratégia de enfrentamento da vulnerabilidade socioeconômica e de combate ao 

racismo por meio da valorização da cultura afro-brasileira e africana e de que maneira esse 

fenômeno ocorre nas duas cidades, localizadas nas  regiões  nordeste  e  sudestes5,  cada  uma  

com  características  socioeconômicas  e contextos históricos bastantes distintos, mas também 

com algumas similitudes, como o número absoluto de pessoas que se autodeclaram pretas e 

pardas nas pesquisas censitárias. Em adicional, há que se mencionar o fato de serem cidades 

com presença expressiva da cultura negra nos territórios urbanos, bem como sua participação nas 

associações culturais e políticas desses municípios. 

Apesar do afroempreendedorismo ser um velho conhecido dos afro-brasileiros que hoje 

representam 53% dos empreendedores do país (SEBRAE, 2017), só recentemente com o maior 

engajamento e fortalecimento das mobilizações político-culturais, principalmente via mídias 

sociais, descobriu-se — a se notar pelos comentários da grande imprensa — um ‘novo’ nicho 

de mercado consumidor representado pelos afrodescendentes, que corresponde a 56% 

(PNADC, 2019) da população brasileira. Estes reivindicam representatividade nos mais 

diversos âmbitos da sociedade, seja na beleza, estética, política, moda, entre outros.  

Organizações como o SEBRAE vem atentando para o potencial desses empreendedores 

que sonham em ser grandes e ter seus negócios reconhecidos nacional e internacionalmente. 

Embora sejam a maioria dos empresários brasileiros, os negros possuem ainda os menores 

lucros, formando apenas 1% dos que ganham de R$ 60 mil a R$ 360 mil e fazem parte do 

grande número de empreendedores que não lucram nada, sendo 60% destes (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2018).  

Umas das explicações está no fato de que ainda hoje muitos dos empreendedores negros 

empreendem como alternativa à exclusão do mercado de trabalho, portanto, como forma de 

sobrevivência e para o sustento das próprias famílias, sem nenhum planejamento e com recursos 

mínimos. De acordo com os dados de uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE sobre 

o desemprego, é possível evidenciar que a chance de negros e pardos ficarem desempregados é 

3 vezes maior que brancos. Atualmente o índice de desemprego entre os negros e pardos é de 

                                                      

5 A região sudeste foi a primeira a passar pelo processo de industrialização no século XX, a partir da década de 
1920, com o declínio do ciclo do café que durante mais de um século favoreceu o desenvolvimento da região, 
sendo esta a principal produtora com os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo liderando a 
produção. Já o processo de desenvolvimento da indústria no nordeste ocorre tardiamente, a partir da década de 

60 com a fundação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene (1959), com o objetivo de 
industrializar a região (SILVA, 2019). 
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28%, enquanto que entre brancos a média fica em 9%. Outra explicação para o baixo 

rendimento econômico das empresas lideradas por negros é a dificuldade de acesso a linhas de 

crédito que possibilitem o desenvolvimento e crescimento dos negócios. Estudos recentes 

realizados pela Plano CDE em parceria com a PretaHub, aceleradora do empreendedorismo 

negro no Brasil6, revelam que os empresários negros têm menos chances de acesso a linhas de 

crédito bancários, 32% destes já passaram pela experiência de ter o crédito negado sem 

explicação. De acordo com o economista Marcelo Paixão7, Professor e Pesquisador pela 

Universidade do Texas - Austin, esse fato dificulta a expansão dos negócios e a contratação de 

empregados, impactando diretamente na economia do país, já que as dificuldades impostas a 

estes provoca uma reação em cadeia comprometendo a geração de novos empregos e com isso 

o desenvolvimento do país. 

 

Organização da Dissertação 

 O trabalho de pesquisa está organizado em 5 capítulos. No primeiro capítulo, 

denominado “Afroempreendedorismo: novas ou velhas formas de participação negra no 

mercado brasileiro? ”, faço um breve levantamento histórico sobre o trabalho negro no Brasil, 

marcado pela  precariedade e informalidade, assim como o empreendedorismo. Apresento ainda 

uma discursão sobre as desigualdades sociais de longa duração, a partir da perspectiva de 

Charles Tilly e de Thomas Piketty, para demonstrar os reflexos cumulativos das desigualdades 

persistentes sobre a população negra e os seus impactos no desenvolvimento do 

empreendedorismo negro no Brasil. Em seguida, apresento conceitos relevantes para a 

compreenção do que se configura como afroempreendedorismo, seus agentes, os denominados 

afroempreendedores, e o perfil destes nas cidades de Salvador e do Rio de Janeiro levantados a 

partir do estudo.  

 No segundo capítulo, abordo a metodologia empregada no desenvolvimento desta 

pesquisa, um estudo de caso realizado nas cidades de Salvador e do Rio de Janeiro. Para a 

construção do estudo de caso utilizo como recursos os dados agregados da PNADC para traçar 

o perfil socioeconômico das duas cidades; a observação de campo e entrevista com os agentes 

                                                      

6 Pesquisa “Empreendedorismo Negro no Brasil” realizada pela Plano CDE (Plano CDE - Pesquisa, Inovação, 
Impacto) em parceria com a PretaHub, aceleradora do empreendedorismo negro no Brasil, e o patrocínio do 
Banco JP Morgan.  

7 Fórum Raça e Mercado: uma transformação econômica, 2019. São Paulo: Fundação Getúlio 

Vargas, 2019. 
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econômicos para uma melhor compreensão do fenômeno. Para análise das relações entre os 

agentes, organizações envolvidas e dos contextos, recorri a perspectiva situacional proposta por 

Michel Agier e a multi-situada de George Marcus, utilizadas para a análise das diversas faces 

do fenômeno afroempreendedorismo, a primeira privilegia as relações entre os sujeitos 

envolvidos e suas experiências, já a segunda possibilita o exame dos eventos, contextos, 

estruturas sociais e temporais que envolvem o fenômeno estudado.  

Na sequência, no capítulo 3, apresento o estudo de caso desenvolvido nas cidades de 

Salvador e do Rio de Janeiro. Início o capítulo com a cidade de Salvador que possui uma forte 

herança cultural africana com uma população de maioria negra (82%), mas que apresenta altos 

níveis de desigualdades raciais na educação, trabalho e renda, assim como o Rio de Janeiro que 

concentra o 2º maior número de população afrodescendente do país (45%), apesar de possuir o 

segundo maior PIB do Brasil, o município acumula índices alarmantes de desigualdades sociais 

e de violência urbana. Em seguida, traço um panorama sobre o afroempreendedorismo nas duas 

cidades, os espaços, os eventos, os sujeitos envolvidos e suas interações, suas relações com os 

espaços e com as organizações envolvidas, as redes formadas por afroempreendedores, redes 

de ajuda mútua e de solidariedade, que contribuem para alavancar os negócios. Ainda neste 

capítulo, apresento uma reflexão sobre afroempreendedorismo e afro consumo, marcadores 

étnicos que possibilitam, além do engajamento na causa antirracista, o empoderamento dos 

agentes através do mercado.  

No capítulo seguinte, “As donas dos negócios: afroempreendedorismo feminino 

desigualdade de gênero e raça no mercado empresarial”, apresento o perfil do 

empreendedorismo feminino negro, suas peculiaridades, obstáculos e desafios e o 

empoderamento feminino negro através do afroempreendedorismo. Por fim, apresento as redes 

que dão suporte ao desenvolvimento do afroempreendedorismo, as organizações que 

constituem o ecossistema do empreendedorismo negro no Brasil. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 AFROEMPREENDEDORISMO: NOVAS OU VELHAS FORMAS DE 

PARTICIPAÇÃO NEGRA NO MERCADO BRASILEIRO? 

1.1 DESIGUALDADES, MITO DA DEMOCRACIA RACIAL E A INSERÇÃO DO 

NEGRO NO MERCADO DE TRABALHO 

Para uma melhor compreensão do contexto em que se desenvolve o 

afroempreendedorismo no Brasil é necessário analisarmos os antecedentes histórico das 

relações étnicorraciais no Brasil que tem início com o processo de colonização. 

O projeto capitalista de globalização se desenvolveu a partir da América e do 

capitalismo colonial/moderno eurocentrado, sendo um novo padrão de concentração de poder 

mundial baseado na classificação da população do planeta hierarquicamente a partir das ideias 

de ‘raça’ disseminada nas principais dimensões de poder no mundo. Esse modelo denominado 

por Quijano (2005) como “colonialidade do poder” foi determinante no controle de toda vida 

social, bem como, do trabalho, seus recursos e produtos em uma escala mundial de mercado. 

Neste contexto a ideia de raça foi associada a divisão do trabalho e é dessa maneira que se 

impõe a divisão social do trabalho. Esse projeto de dominação foi tão bem-sucedido que 

perdurou até a contemporaneidade mantendo a relação entre raça e trabalho como naturais e 

indissociáveis (QUIJANO, 2005). 

No Brasil podemos analisar como se deu a configuração da “colonialidade do poder” a 

partir do período colonial, com a imposição da escravidão aos negros e do regime de servidão 

aos índios, quanto no pós-colonial, com a construção hierárquica da sociedade a partir da 

perspectiva racial e de gênero de forma combinada, onde a população não-branca formada por 

negros e índios foram relegados os estratos sociais mais baixos e com isso o 

subdesenvolvimento. 

O quadro de distorções socioeconômicas entre negros e brancos não impediu o Estado 

brasileiro de construir e alimentar por sete décadas o “Mito da democracia racial”, que ainda 

sobrevive no imaginário de muitos brasileiros, apesar de inúmeros estudos comprovarem a sua 

farsa, como os de Fernandes (1964), Hasenbalg (1979), Gonzalez (1989), Domingues (2005), 

Paixão (2014), entre outros. 

O ‘mito da democracia racial’ configurou-se como um dos principais obstáculos ao 

desenvolvimento da população negra no Brasil por longos anos, já que de acordo com o “mito’, 
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não haveria racismo no Brasil e negros e brancos conviviam em plena harmonia e igualdade de 

condições na sociedade, ou seja, o sucesso social de cada um desses   indivíduos dependia 

única e exclusivamente de seus esforços, não havendo nenhum impedimento para a progressão 

social de cunho étnicorracial na sociedade. Fernandes destaca que o mito serviu para: 

“[...] resguardar as velhas elites da obrigação de 

introduzir inovações efetivamente radicais e 

liberalizadoras nas relações dos “brancos” com os 

“negros”, ele as auxiliou a manter quase intacto o 

arcabouço em que se assentava a dominação 

tradicionalista e patrimonialista... base social da 

autonomia da “raça branca ” (FERNANDES, 2008, p. 

319) [...]. 

Já a partir da década de 1950, vários pesquisadores passaram a questionar o discurso da 

democracia racial. Os estudos dos sociólogos Florestan Fernandes e Roger Bastide foram 

pioneiros na desconstrução do ‘mito’. Como resultado de seu trabalho, Fernandes publicou o 

livro “A integração do negro na sociedade de classe (1964)”, que apresenta um estudo sobre a 

situação social do negro no Brasil e seus dilemas para a sua inserção no mercado de trabalho. 

O autor mostra o quanto o sistema capitalista de mão de obra livre colocou à margem a massa 

de trabalhadores egressos do sistema capitalista favorecendo a mão de obra imigrante e nacional 

branca. Em seu diagnóstico o sociólogo afirma ainda que a não integração do negro devia-se 

principalmente ao empobrecimento decorrente da sua exclusão do mercado de trabalho. 

Segundo Fernandes o mito da democracia racial estava alicerçado na afirmação de que 

na sociedade brasileira a ordem social competitiva é aberta a todos indistintamente, portanto, não 

haveria distinções raciais na sociedade, todos seriam tratados de forma igualitária. Como as 

oportunidades de competição subsistiam potencialmente abertas ao “negro”, parecia que a 

continuidade do paralelismo entre estrutura social e a estrutura racial da sociedade brasileira 

constituía uma expressão clara das possibilidades relativas dos diversos estoques raciais de 

nossa população (FERNANDES, 2008, p. 311). 

Outra argumentação importante que sustentaria o mito da democracia racial, de acordo 

com Paixão (2014), seria “a ideia de que o negro não teria problemas no Brasil”, em uma 

comparação com os problemas enfrentados pelos negros nos EUA que sofriam com a violência 

e segregação. Paixão destaca que a ‘democracia racial’ seria um mito para “acobertar práticas 

sociais que corrompiam o princípio naturais da ordem competitiva[...]” (PAIXÃO, 2014, p. 

313), mantendo a ordem social existente, com posições sociais desiguais ditadas pela raça. 

Fernandes (2008) afirma que o ‘mito’ serviu a interesses de uma elite branca que buscava se 

isentar da culpa e da responsabilidade pela situação social e econômica do negro atribuindo a 
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este a culpa pelo seu fracasso, justificado pela sua incapacidade de ajustamento social e 

irresponsabilidade. 

Durante o período da primeira república, após a abolição da escravatura, o negro, além 

de ser visto com inferior intelectualmente e moralmente, um verdadeiro perigo para a sociedade, 

era considerado um obstáculo a concretização do processo civilizatório brasileiro. A única saída 

para resolução da questão negra seria o branqueamento da população. Cientistas da época 

previam a extinção da população negra em um período de 50 a 200 anos. (DOMINGUES, 2003). 

O avanço das relações capitalistas alavancados pelos processos de industrialização e 

urbanização do país, a partir da década de 1930, causou um grande impacto nas relações raciais 

no Brasil. Nesse momento o negro ver suas possibilidades de inserção enquanto força de 

trabalho no setor produtivo brasileiro serem ‘ampliadas’. Até então visto como um obstáculo 

para o desenvolvimento do país, o negro passa a ser inserido no discurso do Estado Brasileiro 

como elemento constituinte da nação, juntamente com o europeu e o índio, portanto também 

responsável pelo progresso do Brasil (DOMINGUES, 2003). 

Paixão (2014, p.325) destaca que o negro ingressa na ordem competitiva capitalista pela 

“porta do fundo”, uma vez que a dissolução da ordem estamental do antigo regime não favoreceu 

a este, que em “meio ao progresso” permaneceu como um resíduo remanescente do antigo 

regime escravocrata, à margem da sociedade alocado em espaços de subdesenvolvimento. 

O mito da democracia racial terminou por ocultar as desigualdades sociais entre negros e 

brancos, além de forjar uma ideologia de integração social e democrática do negro na sociedade 

brasileira, fato que contribuiu sobremaneira para a perpetuação de um ciclo de desigualdades 

persistentes entre brancos e negros em todos os âmbitos da vida social brasileira, seja na saúde, 

educação, moradia, trabalho, renda, entre outros, criando obstáculos à mobilidade vertical da 

população afrodescendente. 

 
1.2 DESIGUALDADES PERSISTENTES NO MUNDO EMPRESARIAL 

 

  Segundo Piketty (2019), as sociedades com heranças escravrocratas e coloniais 

apresentam os maiores níveis de desigualdade extremas do mundo, quanto maior a proporção 

de escravos que detiveram, maiores os níveis de desigualdades registrados. Na 

contemporaneidade, em pleno século XXI, essa herança colonial segue presente no cotidiano 

dessas sociedades que continuam apresentando altos índices de desigualdade estatutária e de 

discriminação racial. 

  O Brasil atualmente é um dos países, do ponto de vista de distribuição de renda e 
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patrimônio, mais desiguais do que a Europa de antes da Primeira Guerra Mundial (PIKETTY, 

2019), o país foi o último a abolir a escravidão no final do séc. XIX. “Se olharmos a propriedade 

seria ainda mais extremo”, os 50% mais pobres concentram apenas 2% ou 3% de toda a renda, 

enquanto os 10% dos ricos ficariam com 70% a 80%. O autor afirma que o nível de 

desigualdade social em uma sociedade “é determinado pela capacidade ideológica, política e 

institucional desta em justificá-la e estruturá-la e não pela capacidade de gerar riqueza ou 

desenvolvimento”. Sendo assim um país pode ser capaz de gerar riqueza e, contudo, possui um 

grande nível de desigual do ponto de vista de distribuição de renda. (PIKETTY, 2019, p. 248-

249). 

É notório que o quadro de desigualdades socioeconômicas entre negros e brancos no 

Brasil é o resultado do “ciclo de desvantagens cumulativas” que tem suas origens ainda no 

período colonial. Pós-abolição da escravidão, a falta de políticas públicas voltadas para a 

inclusão da população negra contribuiu sobremaneira para que esta avançasse à margem do 

desenvolvimento. Piketty (2019) destaca que o sistema jurídico, o sistema tributário e o sistema 

educacional têm papel preponderante no estabelecimento do quadro de desigualdades 

primárias. 

Nos últimos anos com a adoção de políticas públicas de cunho universalistas e de 

políticas focais a situação socioeconômica da população negra passou por grandes mudanças, 

com melhorias na qualidade de vida, graças a implementação de programas de ampliação ao 

acesso a saúde, educação, saneamento básico, de distribuição de renda, de acesso à moradia, 

entre outros, e a políticas segmentadas, como no caso das cotas nas universidades públicas e 

em concursos públicos. Tais políticas contribuíram para a redução dos índices de desigualdades 

entre negros e brancos no país, mas o mesmo não se refletiu com relação ao acesso ao mercado 

de trabalho e mobilidade social. 

Contudo, o abismo racial entre negros e brancos no ambiente corporativo persiste 

mesmo após mais de uma década de ações afirmativas que levaram milhares de homens e 

mulheres negros a ingressarem nas Universidades do país, mais de 2,5 milhões de estudantes. 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ethos,58 em 2016, entre as quinhentas maiores empresas 

do país mostrou que apenas 6,3% dos cargos de gerente são ocupados por negros, já nas 

posições executivas são menos de 5% do quadro. A situação da mulher negra é ainda mais 

agravante: apenas 1,6% são gerentes e só 0,4% executivas, sendo apenas duas no total de 548 

                                                      
8 Perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Perfil_social_racial_ genero_500 
empresas.pdf. Acesso em: 20 jan. 2020. 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Perfil_social_racial_
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diretores, sendo que o número de mulheres que completam o ensino superior é 11% maior do 

que o de homens. 

Os dados apontam para um ciclo de desigualdades persistentes que se agrava sobretudo 

no topo da hierarquia evidenciando a existência de uma rigidez de classe no Brasil que ganha 

aspectos de rigidez racial nas tentativas de mobilidade social (LIMA, RIOS E FRANÇA, 2013) 

Estudos demonstram uma considerável desigualdade racial entre os mais escolarizados 

(brancos e negros), na ocupação de cargos de maior status nas corporações e, também, na maior 

probabilidade de perder esse status/posição (Idem, 2013). 

Segundo Nunes e Santos (2016, p.90) o “ciclo de desvantagens cumulativas” está 

presente desde a origem social do indivíduo, a educação dos pais, bem como na ocupação e 

renda, que permanecem durante toda a trajetória de vida. As chamadas “desigualdades 

persistentes” por Charles Tilly (2000) que acompanham determinados grupos de indivíduos 

impactando decisivamente em suas chances de mobilidade social. Para Tilly (2000, p. 21), tais 

desigualdades surgem quando [...] as pessoas que controlam o acesso aos recursos produtores 

de valor resolvem problemas organizacionais prementes através de distinções categóricas. 

Inadvertidamente ou não, eles estabelecem sistemas de fechamento, exclusão e controle social 

(TILLY, 2000, p. 21, tradução nossa). 

Tal processo de fechamento/exclusão ocorre a partir da concepção de pares categóricos 

que uma vez institucionalizados funcionaram como moduladores essenciais para a manutenção 

das desigualdades promovendo a exclusão de determinados grupos sociais. Esse processo se dá 

através de mecanismos como exploração, acúmulo de oportunidades, reprodução de modelos 

estabelecidos e pela adaptação de modelos já existentes que servem de suporte para os 

mecanismos anteriores por meio da generalização de influências (TILLY, 2000). 

As “desigualdades categóricas” causam danos aos grupos excluídos, despojando-os do 

acesso a bens que deveriam ser usufruídos de forma coletiva por toda sociedade, além de 

produzir uma subutilização de talentos. Nunes e Santos (2016) salientam que categorias como 

raça e sexo tem como efeito funcionarem como mecanismos de classificação que produzem 

hierarquias e lugares sociais. 

Outro fator que se constitui como desvantagem cumulativa, de acordo com Nunes e 

Santos (2016), é a distribuição geográfica desigual de determinados grupos de cor por unidades 

da federação/regiões, brancos ocupando o sul e sudeste e a população negra no norte e nordeste, 

regiões historicamente menos desenvolvidas e menos favorecidas economicamente. 

Com relação ao mercado de trabalho, estudos contemporâneos evidenciam que os negros 

carregam uma série de desvantagens cumulativas em relação aos brancos, no que se refere a 
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origem social, nível educacional dos pais e ocupação no mercado, tais desvantagens se 

acentuam quando a variante raça é combinada com gênero. Essas desvantagens, segundo 

Hasenbalg e Silva (1998), impactam decisivamente nas trajetórias de vida e nas chances de 

mobilidade social. No entanto, o acesso às qualificações e ao conhecimento podem produzir 

grandes transformações sociais, sendo determinante para a redução das desigualdades tanto no 

âmbito nacional quanto internacional (PIKETTY, 2019). 

De acordo com Tilly (1999), variantes como raça e gênero juntamente com a origem 

familiar e a educação contribuem na produção e distribuição de qualidades, habilidades técnicas 

e cognitivas, traços de personalidade que contribuem agregando qualidade aos modos de auto 

apresentação e credenciais. Tais características no mercado de trabalho se convertem em 

oportunidades desiguais de acesso a determinadas funções/cargos e salários/renda reproduzindo 

o mesmo ciclo inicial de desigualdades. 

Lima, Rios e França (2013, p. 53) destacam que “o preconceito e a discriminação estão 

associados à competição por posições na estrutura social, refletindo-se em desigualdades entre 

os grupos sociais na apropriação de posições na hierarquia social”. Com efeito, de acordo com 

dados da pesquisa “Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil (2019)”9 publicada pelo 

IBGE, o rendimento do trabalhador branco chega a ser em média 75% maior do que o de 

negros e pardos, cerca de R$ 2.900, já os trabalhadores pretos e pardos recebem R$ 1.650. A 

margem de diferenças salarial entre profissionais negros e brancos, ambos com nível de 

escolaridade superior, chega a 31% a mais para brancos, ou seja, um trabalhador negro 

qualificado ganha 69% do salário do branco. 

Já com relação a categoria dos empresários, se considerando sua heterogeneidade, 

diversidade e mesmo as desigualdades entre indivíduos que compõe esse grupo, estudos 

comprovam que mesmos estando no topo da hierarquia como donos de meios de produção, sua 

posição dentro desse grupo será definida a partir de processos anteriores que envolvem o ciclo 

de acúmulo de oportunidades/ desvantagens ao longo das trajetórias destes que se combinam 

com variantes como raça e gênero para produzirem determinadas posições. 

Dados da pesquisa internacional Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2017)10 

evidenciam a sub-representação de homens e mulheres negros nas categorias de empresários e 

empreendedores, apesar de serem maioria no segmento no país, especialmente entre os 

                                                      
9IBGE. Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf. Acesso em: out. 2020. 

10 Análise dos resultados do GEM 2016 por raça/cor. Disponível em: https://bis.sebrae.com.br/ 

bis/download.zhtml?t=D&uid=3fb288272a45ba2f4f260e449f3802f7>. Acesso em: 15 dez. 2019. 
 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf
https://bis.sebrae.com.br/
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empreendedores. De acordo com o estudo, empreendedores negros possuem os menores 

rendimentos, 60% não lucram nada; 18% lucram até 2 salários mínimos e apenas 1% dos 

empresários negros possuem rendimentos na faixa entre 60 mil a R$ 360 mil. No caso dos 

empreendedores brancos, 25% possuem rendimentos de até 2 salários e o número dos que 

faturam mais de 60 mil é três vezes maior. 

Para Nunes e Santos (2016, p. 94) essa diferença de renda nas categorias de raça e sexo 

entre empregadores são produzidas após os efeitos cumulativos do racismo que atua na 

manutenção de determinados indivíduos excluídos ou sub incluídos no mercado de trabalho, 

mantendo em empregos estáveis e influenciando a distribuição de raça e sexo entre as classes, 

“impedindo que parte dos homens negros, mulheres negras e mulheres brancas alcançassem a 

posição de empregador em função destas características adscritas”. 

Os pesquisadores destacam que essa sub-representação do negro não se dá apenas no 

nível da categoria de empregadores, mas se reflete também ao longo dos percentuais de renda, 

quanto maior é a renda menos empresários negros, o que reflete também no número de 

funcionários empregados no empreendimento. 

 

1.3 AFROEMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

 
1.3.1 Histórico 

 
Como dito anteriormente, o trabalho precário e o subemprego não são novidades para 

os negros  no Brasil, uma vez que estes, por conta das condições mínimas de sobrevivência que 

lhes foram impostas inicialmente pelo regime escravocrata colonial e posteriormente no pós-

abolição com o ingresso do Brasil na ordem capitalista, quando homens e mulheres negros foram 

excluídos das oportunidades de trabalhos ou subaproveitados em detrimento de imigrantes 

europeus que foram importados em massa para substituição da antiga mão-de-obra escrava 

(FERNANDES, 2008; HASENBALG, 2005; DOMINGUES, 2003). 

Neste contexto, a população negra não teve outra alternativa de sobrevivência a não ser 

utilizar de toda a sua criatividade e a força de seu trabalho para empreender. Segundo Nogueira 

e Mick (2013), excluídos do mercado de trabalho constituído no período pós escravidão com o 

processo de industrialização do país, os negros passaram a desempenhar atividades no mercado 

informal de trabalho em atividades pouco qualificadas. E ainda no século XIX os negros livres 

ou libertos constituíam significativa parcela dos artesãos, comerciantes e prestadores de 

serviços especializados, as quitandeiras também são exemplos das primeiras iniciativas de 

empreendedorismo negro no Brasil, “os antepassados da economia informal” (NOGUEIRA; 
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MICK, 2013, p.102). 

A partir da década de 1970 o Movimento Negro e vários acadêmicos  passaram a 

denunciar o “mito da democracia social”, a subinclusão e marginalização do negro na 

sociedade, tendo o suporte de diversos estudos realizados no âmbito do projeto UNESCO nos 

anos de 1950 e as novas pesquisas publicadas nos finais dos anos de 1970, como o seminal 

trabalho do argentino Carlos Hasenbalg. No mercado de trabalho passou-se a denunciar com 

mais ênfase o racismo disfarçado sobre a exigência da ‘boa aparência’, o tratamento desigual 

no ambiente de trabalho, além da falta de oportunidades para os negros (DAMASCENO, 2000, 

p.191). 

Posteriormente, entre as décadas de 1980 e 1990, surgem as primeiras organizações de 

empresários negros, como o Centro de Assessoramento e Coordenação Empresarial (CACE) 

em 1988, em São Paulo, o Centro de Estudos e Assessoramento de Empresários e 

Empreendedores Afro-brasileiros (CEM) e o Círculo Olympio Marques (COLYMAR), ambos 

fundados em 1991 no Rio de Janeiro. Em 1997 foi criado o Coletivos de Empresários e 

Empreendedores Afro-brasileiros (CEABRAs), já em 1999 surge a Associação Nacional dos 

Coletivos de Empresários Afro-Brasileiros (ANCEABRA). 

Mais recente, o fenômeno do empreendedorismo também se impôs a população negra 

que foi a primeira a ser afetada e ter que se adaptar a essa nova ordem, devido ao seu histórico 

de sub inclusão/exclusão do mercado de trabalho. O Afroempreendedorismo foi a forma 

criativa inventada por ativistas negros como mais uma ferramenta de combate ao racismo 

estrutural, uma vez que não é mera associação da palavra afro a palavra empreendedorismo, 

mas sim uma chave que se pretende inovadora no aspecto do desenvolvimento de toda uma 

cultura de fortalecimento sociocultural e econômico da população negra.   

Na atualidade destacamos o trabalho de organizações que vêm atuando no fomento ao 

desenvolvimento do afroempreendedorismo e do afroconsumo como estratégia de 

empoderamento econômico e social, de enfrentamento à vulnerabilidade socioeconômica e de 

promoção da valorização da identidade e cultura afro-brasileira, entre elas, a aceleradora Vale 

do Dendê; o Instituto Feira Preta, atual Pretahub; o Movimento Black Money; D'Black Bank, 

entre outros. 

A Vale do Dendê é uma holding social que atua na cidade de Salvador-BA, fomentando 

ecossistemas de inovação e criatividade com foco em diversidade. A organização tem 3 pilares 

de atuação: 

 A aceleradora Vale do Dendê – investe em negócios de impacto social e econômico; 
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 A Vale do Dendê Academy – atua na formação de novos talentos; 

 Vale do Dendê Consulting – oferece serviços de consultoria estratégica na elaboração 

de projetos de inovação para órgãos públicos e privados. 

O Pretahub atua na promoção do desenvolvimento do afroempreendedorismo em todo 

o Brasil, além de incubadora de negócios, o hub oferece oficinas de capacitação para 

empreendedores. A organização possui 5 frentes de atuação: 

 A Feira Preta, que surgiu em 2002, é um evento anual que reúne afroempreendedores 

com o objetivo de promover seus negócios. A feira promove diversas atividades 

culturais, entre elas, shows musicais, apresentações de dança, exposições, literatura, 

moda e gastronomia, além de palestras e oficinas voltadas à comunidade 

afrodescendente. 

 O Afrohub desenvolve capacitação em tecnologia e inovação através de workshops 

sobre ferramentas como: Facebook, Instagram e Whatsapp para Negócios, além de 

atividades de mentorias com executivos do Facebook, cursos de gestão, vendas e 

marketing. 

 A Afrolab é uma incubadora de negócios que têm como focos a inovação e o 

conhecimento, a organização oferece apoio e capacitação a afroempreendedores, desde 

a etapa inicial de desenvolvimento do negócio, a idealização do produto/serviço, até o 

processo de entrega ao consumidor final. 

 O Fundo social Éditodos atua juntamente com ONGs, aceleradoras e empresas sociais 

captando recursos que serão utilizados no fortalecimento e ampliação de projetos. O 

Éditodos é o resultado do trabalho desenvolvido no âmbito da Força Tarefa de Finanças 

Sociais, liderado pelo Instituto de Cidadania Empresarial (ICE). A iniciativa pretende 

impactar a vida de cerca de 10 milhões de moradores de áreas periféricas, de forma direta 

ou indireta. 

 Festival Pretas Potências, evento voltado para afroempreendedoras, sua primeira edição 

aconteceu no dia 13 de maio de 2018, data da abolição da escravidão no Brasil, 

ressignificada pelo Movimento Negro como data da abolição inconclusa, o evento 

contou com uma programação voltada para inovação, criatividade e resistência da 

mulher negra. No mesmo ano também foi realizado o evento “A Voz e a Vez” durante 

a Feira Preta, que contou com parceria do Google Brasil. O evento teve como tema a 

diversidade na publicidade brasileira e contou com a presença de grandes agências, 

marcas, mídias e creators que debateram tendências de consumo da população negra. 
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Outro projeto de fomento ao afroempreendedorismo que vem ganhando destaque é o 

Movimento Black Money (MBM). A organização tem como objetivo incentivar o ecossistema 

afroempreendedor atuando nas duas pontas, tanto com afroempreendedorismo quanto com 

afroconsumo, estimulando a criação de uma rede de colaboração integrada entre 

empreendedores negros e a comunidade negra com o propósito de fazer com que os recursos 

gerados pela população negra circulem dentro das próprias comunidades gerando empregos, 

oportunidades e renda para estas. 

Conforme pudemos acompanhar, várias organizações negras como associações de 

empresários e incubadoras surgiram a partir da década de 1980, todas com um objetivo em 

comum, o de fomentar o desenvolvimento do afroempreendedorismo, tendo em vista o 

fortalecimento do ecossistema afroempreendedor, com iniciativas que envolveram desde a 

capacitação de afroempreendedores para uma melhor gestão dos empreendimentos, bem como, 

a oferta de suportes diversos para o desenvolvimento dos negócios. Na contemporaneidade 

essas organizações além de atuarem na promoção do afroempreendedorismo investem no 

afroconsumo que é uma maneira de sensibilizar a população negra de que o consumo consciente 

tem como efeito a geração de recursos e oportunidades para a comunidade negra. 

 

1.4 O EMPREENDEDORISMO E AFROEMPREENDEDORISMO 
 

 Abordaremos aqui os conceitos relativos a afroempreendedorismo, que é um conceito 

novo abordado por Santos (2019) que apresenta pelo menos duas abordagens distintas, uma 

lato sensu que apresenta o conceito em um sentido mais amplo e uma abordagem  stricto sensu 

mais específico. Iniciamos trazendo primeiramente os conceitos relativos a empreendedorismo 

que serão de grande importância para a compreensão do que se denomina 

afroempreendedorismo.  

 

1.4.1 Empreendedorismo 

 A palavra “Empreendedorismo” é a tradução da expressão entrepreneurship da língua 

inglesa, composta da palavra francesa entrepreneur e do sufixo inglês ship (BARRETO, 1998, 

p.189-190). O termo tem origem etimológica no latim na palavra imprehendere, que 

corresponde ao termo “empreender11 ”, a expressão surge na língua portuguesa a partir do 

século XV (BAGGIO, 2014). Já a palavra “empreendedor”, seria o derivado da palavra francesa 

                                                      
11 O dicionário Michaelis traz a definição de “Empreender” como “Resolver-se a praticar algo laborioso e 
difícil”. 
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entrepeneur, que foi usada pela primeira vez em 1725 pelo economista irlandês Richard 

Cantillon para designar o homem racional capaz de enfrentar desafios e assumir riscos. 

 Baggio (2014, p. 27) define empreendedorismo como “[...] a arte de fazer acontecer com 

criatividade e motivação. Consiste no prazer de realizar com sinergismo e inovação qualquer 

projeto pessoal ou organizacional, em desafio permanente às oportunidades e riscos”. De acordo 

com o autor, “O comportamento empreendedor impulsiona o indivíduo e transforma contextos” 

(BAGGIO, 2014, p.27). 

 Já para Schumpeter (1988) o empreendedorismo é um processo de ‘destruição criativa’ 

onde velhos padrões de produtos ou métodos produtivos são destruídos para dá lugar a novos 

em um processo constante de inovação, a essência do empreendedorismo estaria na mudança. 

“O empreendedor vê o mundo com novos olhos, com novos conceitos, com novas atitudes e 

propósitos” (BAGGIO, 2014, 27). Dolabela (2010), por sua vez, afirma que o 

empreendedorismo corresponde a um o processo de transformação de sonhos em realidade e 

em riqueza. 

 Em comum todas as definições sobre empreendedorismo apresentam como principais 

características a tríade “iniciativa, criatividade e inovação”, já entre as qualidades essenciais do 

empreendedor está a capacidade de enfrentar desafios e assumir riscos, além da criatividade 

para está sempre encantando e surpreendendo o mercado. 

  

1.4.2 Afroempreendedorismo 

 
Decerto que empreendedorismo tem se mostrado uma necessidade para a população 

brasileira de uma maneira geral, mais especialmente para a população afrodescendente mais 

vulnerável à exclusão socioeconômica do mercado formal de trabalho, visto que este segmento 

representa aproximadamente 72% dos 14 milhões de desempregados do país, cerca de 10 

milhões de pessoas, de acordo com o PNADC (2021) divulgada pelo IBGE, a situação terminou 

sendo agravada pela pandemia de Covid-19, quando houve uma aumento de mais de 1,5 

milhões de desempregados. 

Afroempreendedorismo, empreendedorismo negro e empreendedorismo afro- brasileiro 

são termos usados por organizações como o Sebrae, Instituto Adolpho Bauer (IAB) e a 

Associação Nacional dos Coletivos de Empresários e Empreendedores Afro-brasileiros 

(ANCEABRA) como sinônimos, para denominar negócios geridos por pessoas autodeclaradas 

pretas ou pardas a partir das categorias de classificação utilizadas pelo IBGE. 

Nascimento (2018) denomina como afroempreendedorismo as iniciativas de 
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afroempreendedores de constituírem negócios com vistas não só exclusivamente a geração de 

renda, mas com o propósito político de promoção da cultura, identidade e estética negra e de 

combate ao racismo socioeconômico e cultural promovendo estratégias de geração de renda e 

consumo junto à comunidade negra, bem como a formação de um rede de empregabilidade, 

neste contexto é importante destacar o papel de incubadoras e aceleradoras como a ‘Vale do 

Dendê’, o Movimento Black Money e Instituto Feira Preta que atuam exclusivamente apoiando 

afroempreendedores e seus negócios, além da Wakanda Educação, criada pela empresária 

Karine Oliveira, a empresa oferece suporte a empreendedores no mundo dos negócios, tornando 

a linguagem empresarial mais acessível. 

A categoria afroempreendedores se distingue dos denominados empreendedores negros 

ou pardos (autodeclarados), uma vez que estes não necessariamente incorporam as categorias 

de pertencimento étnicorracial nos seus produtos ou serviços oferecidos (NASCIMENTO, 

2018).  

Já Santos (2019) apresenta duas subdivisões conceituais para afroempreendedorismo, 

uma lato sensu e outra stricto sensu.  A primeira definição,  em sentido lato sensu amplo, se 

aproxima a de organizações como o Sebrae, Instituto Adolpho Bauer (IAB) e a Associação 

Nacional dos Coletivos de Empresários e Empreendedores Afro- brasileiros (ANCEABRA), 

segundo a qual afroempreendedorismo  “[...] diz respeito ao movimento empreendedor 

realizado por negras e negros” (SANTOS, 2019, p. 36). É o negro que decide empreender e 

escolhe qualquer ramo de atividade e um público qualquer para o seu produto/serviço, não se 

limitando a apenas consumidores negros.  Sendo assim, o empreendedor negro não precisa 

trabalhar somente com produtos voltados a temática racial, nem observar se a cadeia produtiva 

opera através de um viés antirracista, ele pode atuar em qualquer ramo de atividade, sua 

principal característica é a sua condição étnica (SANTOS, 2019).  Já no sentido stricto sensu, 

Afroempreendedorismo “diz respeito  ao movimento empreendedor realizado por negras e 

negros, comprometidos em estruturar uma cadeia produtiva que respeite a questão racial, 

privilegiando práticas antirracistas em todos os momentos da construção do ato de empreender” 

(SANTOS, 2019, p.37). Nesse sentido o ato de empreender deve está atrelado ao 

comprometimento ético de combate à exploração racial e ao racismo, tanto ao longo da cadeia 

produtiva, quanto na sua materialização social. 

De acordo com Santos (2019, p.40), o afroempreendedorismo possui alguns princípios 

norteadores que o distingue do empreendedorismo convencional, a saber: a “unidade racial”, a 

“Valorização da Ancestralidade” e a “Desracialização da cadeia produtiva”. Sobre o primeiro 

princípio mencionado, a unidade racial, “para além de se tratar de negros empreendendo, o 
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afroempreendedorismo conforma um movimento político, de soerguimento racial e de 

rompimento de práticas coloniais”. Neste contexto, ele pode ser considerado um movimento de 

insurgência decolonial, na medida em que homens e mulheres autodenominados 

afroempreendedores se unem por um projeto político de emancipação socioeconômica da 

população negra, onde a cultura é a mola propulsora da transformação social. Para Santos 

(2019) as relações de proximidade entre afroempreendedores são fundamentais para a 

promoção do Black Money entre negros possibilitando que estes ocupem melhores espaços na 

pirâmide social, o que implica na redução dos índices de miserabilidade e pobreza junto a 

população afrodescendente. O aumento da circulação de recursos junto a população negra 

também contribui para o aumento da escolaridade e da empregabilidade viabilizando a ascensão 

social de indivíduos desse grupo. 

O princípio da Valorização da Ancestralidade consiste na ideia de que o 

afroempreendedorismo só poderá promover uma verdadeira transformação social libertária a 

partir da tomada de uma consciência histórica ancestral que passa pelo respeito à cultura, 

religião e práticas ancestrais. Essa tomada de consciência é que posiciona o afroempreendedor, 

além de promover a autoestima e identidade negra. De acordo com Santos (2019, p.41), “O ato 

de empreender permite o resgate da voz de gerações silenciadas [...]”. E por fim, o princípio da 

Desracialização da Cadeia Produtiva que determina que a atividade afroempreendedora (stricto 

sensu) se desenvolva de maneira ética e produtiva pautada por uma ideologia antirracista. 

Os princípios apresentados por Santos (2019) vão de encontro com os discursos 

apresentados por afroempreendedores em eventos voltados ao afroempreendedorismo, bem 

como, com as declarações dadas por empresários entrevistados para essa pesquisa. De uma 

maneira geral, há um consenso entre eles de que a atividade afroempreendedora tem o potencial 

transformador da sociedade, tanto em seu aspecto cultural, quanto em seu aspecto 

socioeconômico. 

Para esse estudo utilizamos os conceitos de afroempreendedorismo apresentados por 

Nascimento (2018) e Santos (2019), stricto sensu, uma vez que pretendemos trabalhar com categorias 

de empreendedores negros que privilegiam as práticas antirracistas em toda sua cadeia produtiva e que 

produzem produtos e serviços voltados prioritariamente a promoção da cultura negra e ao combate ao 

racismo. Vale ressalta que esses empreendedores, assim como os demais, buscam o sucesso e a lucratividade 

em seus empreendimentos, mas também estão preocupados com a transformação social positiva que as suas 

atividades podem promover para a comunidade negra. 

O afroemprendedorismo se enquadra na vertente denominada de empreendedorismo 

social e também chamado de empreendedorismo de impacto, que tem como característica 
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principal o desenvolvimento de estratégias de solução para problemas sociais de maneira 

eficiente e sustentável economicamente através dos mecanismos de mercado (COMINI, 2011). 

Que, na prática, assume a função social de gerar uma pequena renda para milhares de brasileiros 

que não tem acesso ou foram expulsos do mercado formal de trabalho, portanto, sem direitos 

trabalhistas assegurados. De acordo com Vieira (2001, p.26), empreendedores sociais “são 

aqueles que criam valores sociais por meio da inovação e da força de recursos financeiros, 

independente da sua origem, visando ao desenvolvimento social, econômico e comunitário”. 

Melo Neto e Froes (2002) destacam que o empreendedor social também sofre o impacto 

da exclusão social consequente do modelo político e econômico neoliberal vigente, por isso 

necessita do suporte de políticas públicas que promovam o seu desenvolvimento. Este é movido 

pelo senso de justiça social e por ideias transformadoras e almeja contribuir para a 

transformação social de sua comunidade e do mundo. O objetivo do empreendimento social é 

retirar pessoas da situação de vulnerabilidade social, seu foco é nos problemas sociais buscando 

solução para estes. 

Os autores apresentam como características principais do empreendedorismo social: ser 

coletivo, produzir bens e serviços voltados à comunidade e o foco na solução de problemas 

sociais, tendo em vista sempre o impacto social que suas ações possam promover (MELO 

NETO; FROES, 2002). O impacto social é também um dos objetivos principais buscado pelos 

afroempreendedores entrevistados para esse estudo, todos mencionaram entre suas motivações 

o combate ao racismo e uma busca por contribuir para uma transformação social em suas 

atividades. 

 

1.4.3 Empreendedor negro ou Afroempreendedor? 

 Durante as minhas incursões ao campo, em conversas com empreendedores, foi possível 

distinguir 2 grupos: o de afroempreendedores autodeclarados e o de empreendedores 

negros/pardos denominados também como afroempreendedores. O primeiro grupo é o dos que 

se auto proclamam afroempreendedores, estes reivindicam para si um status social por estarem 

associados a esse grupo, além de tratarem o afroempreendedorismo como uma filosofia de vida 

compartilhada e praticada no dia-a-dia pelos envolvidos. Uma das maneira de praticar o 

afroempreendedorismo, segundo estes, seria através da prática do chamado Black Money, que 

consiste em fazer com que “o capital financeiro, intelectual e social circule o maior tempo 

possível na comunidade negra”, explica a Empresária Nina Silva, idealizadora do Movimento12 

                                                      
12 O “Movimento Black Money é um hub de inovação para inserção e autonomia da comunidade negra na era 
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Black Money no Brasil, a prática é baseada na filosofia panafricanista13 que prega a união dos 

povos negros da África e diáspora para solucionar os problemas enfretados por estes. Na prática, 

isso implica em um esforço para que toda cadeia produtiva até o escoamento seja ocupada pelo 

maior número de pessoas negras, em um processo de valorização do trabalho produzido por 

afrodescendentes. ‘Se não me vejo não compro’, Empregue negros, consuma de 

empreendedores negros e invista em negócios pretos são alguns dos motes proposto pelo 

Movimento Black Money.  

O objetivo é gerar a nossa cadeia produtiva, desde o fornecimento até o 

consumo consciente e intencional de produtos e serviços de negros, fazendo 

com que mais negros e negras sejam donos dos meios de produção. Nessa 

movimentação estamos criando o infinito Black Money, onde a própria 

comunidade negra fomenta o crescimento e cria empregos, diz Nina Silva14. 

Oliveira (2019) destaca que para além de um corpo negro empreendendo, o 

afroempreendedorismo articula dimensões políticas e ideológicas. Já o segundo grupo, dos 

empreendedores negros denominados afroempreendedores, no sentido lato sensu15, estes em 

sua maioria empreendem por necessidade e a sua única motivação está em encontrar uma fonte 

de renda para a sobrevivência frente a exclusão do mercado de trabalho, estes por conta da 

precariedade dos seus empreendimento muitas vezes não se reconhecem como empreendedores 

(PLANO CDE; PRETA HUB, 2019).  

1.5 QUEM É O AFROEMPREENDEDOR BRASILEIRO? 

 Uma pesquisa realizada pelo plano CDE em parceria com o Instituto JP Morgam e a 

Feira Preta, denominada “Empreendedorismo Negro no Brasil” realizou um levantamento sobre 

o perfil do afroempreendedor brasileiro e como resultado identificou que a categoria 

afroempreendedor é bastante heterogênea, são homens (48%) e mulheres (52%) autodeclarados 

                                                      
digital junto a transformação do ecossistema empreendedor negro,com foco em comunicação, educação e 

geração de negócios pretos. Tendo como diferencial o fomento do letramento identitário e do mindset de 

inovação ao ecossistema afroempreendedor, estimulamos o espírito inovador de empreendedores e jovens negros 

para a criação de diferenciais competitivos no mercado”, (movimento Black Money – Quem somos. Disponível 

em: https://movimentoblackmoney.com.br/quem-somos/). 
13 Inaugurado por Dubois em 1900 durante o I Congresso Pan-africanista, o Pan-africanismo “é um movimento 

político-ideológico  ou  como  uma  imaginação  coletiva  de  união  que  desconsidera  as especificidades  culturais  

dos  povos  negros,  levando  em  conta  a  necessidade  de  união diante das injustiças  pelas quais  passaram”, 

(DURÃO, 2018, p. 217). 
14 Nina Silva é uma executiva de TI,  cofundadora e CEO do Movimento Black Money (MBM), um hub de 

inovação para inserção e autonomia da comunidade negra na era digital, e da fintech D’Black Bank, que oferece 

serviços financeiros para consumidores e empreendedores negros. 
15 “O empreendedor que decide empreender, seja em qual ramo for e para qual público for, não se restringindo a 

alcançar somente consumidores negros” (SANTOS, 2019). 
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negros/ pardos, a partir dos critérios estabelecidos pelo IBGE, distribuídos entre as faixas etárias 

de 18 e 59 anos, estando em sua maioria na faixa dos 40 anos. A perfis bastante profissionais 

nos negócios, assim como existem aqueles mais políticos engajados em causas raciais. Segundo 

os dados, sobre a motivação: 34% optaram pelo empreendedorismo por necessidade, 35% por 

vocação, 22% engajados em causas raciais e 9% um misto entre 2 ou mais motivos 

apresentados. As regiões Sudeste e Nordeste concentram a sua grande maioria. Escolaridade: 

aproximadamente 50% destes possuem nível médio de escolaridade e cerca de 40% possuem 

nível superior, destes 10% possuem pós-graduação. Renda: a maioria tem renda familiar de até 

R$ 5 mil reais, 23% apresentam renda de até R$ 2 mil. 

Segmentação dos perfis 

 O estudo identificou 3 perfis de afroempreendedores, a saber: 

1. Os empreendedores por necessidade – são motivados pela necessidade ou pelo 

desemprego, estes possuem o menor grau de escolaridade. Contam com o apoio da 

família e amigos que, muitas vezes, são seus parceiros nos empreendimentos. É 

caracterizado pela informalidade, falta de espaço físico para o desenvolvimento das 

atividades empresariais, usando para isso as suas próprias residências e pela equipe de 

trabalho reduzida. Por não possuírem um espaço físico para a empresa tem dificuldade 

em se perceberem como empreendedores. Seus fornecedores são qualquer um que 

atenda às suas demandas e seus clientes são os próprios vizinhos ou indicados por eles. 

Sobre o engajamento: “Sente-se menos afetado pelo racismo, mas sabe que existe” 

(CDE, 201916). 

2. Os empreendedores por vocação – este tem familiaridade com a atividade e o desejo 

de ser autônomo, aliado muitas vezes a uma dificuldade de adequação ao mercado de 

trabalho. A maioria é formalizado, seus fornecedores são parceiros, 

microempreendedores e lojas. Os clientes variam entre empresas, indicações e 

conhecidos. Se consideram trabalhadores autônomos. Sobre o engajamento, alguns não 

se consideram como negros e apresentam visão meritocrática e outros revelam terem 

sido alvo de racismo. 

3. Empreendedores Engajados – estes possuem engajamento em causas raciais. 

Empreenderam tendo em vista não só a atividade econômica, mas o “desejo de exercer 

uma atividade auto afirmativa”17 voltada para o público afrodescendente. A maioria é 

                                                      
16 A Plano CDE; PretaHub. Pesquisa Dores e Amores dos Empreendedores Negros. 2 ed. São Paulo, SP, 2020, 

(np). 
17 Idem. 
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formalizada, são Microempreendedores Individuais. Eles priorizam outros empresários 

negros em toda a sua cadeia produtiva, sejam como fornecedores ou como clientes. 

Estes possuem um alto nível de engajamento trazendo a questão racial para os seus 

negócios, além de valorizar a atuação em rede. Eles encaram o afroempreendedorismo 

como uma atividade auto afirmativa que ajuda a combater o racismo. São os 

empreendedores principalmente com foco na estética, moda e cultura.  

O perfil de afroempreendedor que iremos abordar nos estudos de caso é o engajado, a 

escolha desse grupo se deu naturalmente a partir das incursões realizadas no campo e das 

entrevistas com afroempreendedores, estes mencionavam entre as suas motivações na escolha 

dos produtos e serviços produzidos por seus negócios o engajamento antirracista. 

 

1.5.1 Perfil do Afroempreendedorismo nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro 

Como havia mencionado no capítulo anterior, o perfil dos afroempreendedores 

entrevistados para o estudo é o engajado em causas antirracistas, esse perfil se tornou evidente 

em diversos momentos da pesquisa de campo, nas falas dos interlocutores em entrevistas e nos 

eventos. Durante as incursões no campo foi possível constatar que o afroempreendedorismo 

nas capitais baiana e fluminense é bastante feminino, a jugar pela grande presença de mulheres 

liderando os negócios, além da forte participação em eventos, mesmo os encontros digitais. 

Ademais, do total de 30 entrevistados para a pesquisa, 15 na cidade de Salvador e 15 no Rio de 

Janeiro, 80% são mulheres, destas, 81% são mães.  

Grande parte dos entrevistados na cidade de Salvador, 80%, e no Rio de Janeiro, 66,7%, 

estão na faixa etária entre 30 e 45 anos. Sobre o nível educacional, na cidade de Salvador a 

maioria dos participantes do estudo, 86,6%, possuem nível superior, no Rio a proporção é 

menor, 60%.  

                                       

                                           Figura 1. Cidade de Salvador – Escolaridade dos afroempreendedores 

                                                           Fonte: Charlene Soares (2021) 
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                                                  Figura  2. Cidade do Rio de Janeiro – Escolaridade dos afroempreendedores 
                                                  Fonte: Charlene Soares (2021) 

Sobre a renda, em Salvador 60% dos afroempreendedores entrevistados possui renda 

mensal de até 2 salários mínimos, 13% têm renda de 6 salários mínimos ou mais. Já no Rio, 

80% declaram renda mensal de até 2 salários mínimos e 6,5% possui renda de 4 a 6 salários.   

                           

  Figura  3. Salvador – Renda dos afroempreendedores. 
   Fonte: Charlene Soares (2021) 
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                                                       Figura 4. Rio de Janeiro – Renda dos afroempreendedores. 
                                                        Fonte: Charlene Soares (2021) 

 

Em Salvador, assim como no Rio de Janeiro, a maioria dos afroempreendedores, 53%, 

enxergaram uma oportunidade quando resolveram montar os seus próprios negócios, os dados 

corroboram a pesquisa GEM (2018) sobre o perfil do empreendedorismo no Brasil. Outros 27% 

afirmaram ter vocação para atividade desenvolvida e 20% empreenderam por necessidade.  

                           

                                                         Figura 5. Pefil do afroempreendedor – Salvador e Rio de Janeiro 
                                                          Fonte Charlene Soares 
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as redes que são formadas pelos afroempreendedores, contribuem para o desenvolvimento da 

identidade afroempreendedora. 

Todos os entrevistados disseram privilegiar fornecedores negros, contudo, 40% 

declararam ter dificuldades para encontrar fornecedores afrodescendentes de alguns produtos, 

sobretudo os mais industrializados. A maioria, 80%, também afirmou priorizar clientes negros. 

Todos utilizam as redes sociais como ferramentas para divulgação e comercialização dos seus 

produtos, entre elas, Instagram, Facebook e WhatsApp. 

Apesar de todos os afroempreendedores entrevistados terem grandes expectativas de 

crescimento dos empreendimentos no futuro, muitos apontam as dificuldades de acesso ao 

crédito, devido as limitações impostas pelo mercado financeiro e aos altos juros, como um 

grande obstáculo ao desenvolvimento dos negócios, além dos problemas com a gestão 

financeira e de estoque.   

A maioria dos afroempreendedores do Rio, 86,4%, desenvolvem seus negócios em suas 

próprias residências, em regiões periféricas da cidade, outros 13,6% possuem parcerias em lojas 

colaborativas, onde comercializam seus produtos. Já na cidade de Salvador, 55% dos 

entrevistados possuem lojas físicas18 localizadas em shoppings e no Centro da cidade, 45% 

possuem sociedade com outros empreendedores ou parceria em lojas colaborativas. Muitos têm 

como aspirações futuras a aquisição de um ponto comercial, além da contratação de 

funcionários para o aumento da produção e do estoque, sendo estes obstáculos a expansão dos 

negócios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Lojas comerciais alugadas. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

2 O CAMPO E A METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
 O trabalho de campo teve início no dia 13 de maio de 2019 a partir do evento “Fórum 

de Empreendedorismo Negro - Raça e Mercado: uma transformação econômica”19 que debateu 

a inclusão da população negra no mundo dos negócios. Participaram do evento empresários 

afroemprendedores, pesquisadores, jornalistas, representantes de bancos, organizações da 

sociedade civil e movimentos sociais. 

 O Fórum contou com painéis temáticos com temas relacionados ao empreendedorismo 

negro. O primeiro painel, “O impacto econômico, político e social do empreendedorismo 

negro”, apresentou um panorama do afroempreendedorismo no Brasil, participaram do debate 

os pesquisadores Gleicy Silva da Unicamp e Alex Macedo da Universidade Federal de 

Recôncavo Baiano que desenvolveram estudos sobre a temática. O painel seguinte abordou o 

tema “O perfil econômico e social dos empreendedores negros e de quem consome seus 

produtos e serviço” e contou com a presença do economista Marcelo Paixão, Universidade de 

Texas em Austin, Marina Bautista representante do Banco Itaú; Jefferson Mariano pesquisador 

do IBGE e Renato Meireles do Instituto Locomotiva. 

 O terceiro painel debateu sobre “Os principais desafios e as dificuldades enfrentadas por 

empreendedores negros e a satisfação de quem integra esse grupo no Brasil” com os palestrantes 

Adriana Barbosa – Feira Preta; Fernanda Leôncio – Afrobusiness; Juliana Martins – 

Movimento Black Money; Maitê Lourenço – Black Rocks e Carlos Humberto – Diáspora 

Black. O painel seguinte abordou a temática “Ecossistema do Empreendedorismo Negro”, com 

os palestrantes Patricia Hellen – Secretária do Estado São Paulo; Marcia Lima – USP; Nelson 

Marconi – FGV EAESP e a jornalista Flávia Lima, da Folha de São Paulo, como moderadora. 

Na sequência, o painel “O papel das políticas públicas para o desenvolvimento do 

afroempreendedorismo; Fundos de investimentos privados; a promoção da diversidade de raça, 

gênero, de orientação sexual, deficiência, entre outros, como agregador de valor” contou com a 

participação de Selma Moreira – Fundo Baobá; Jessica Rios – Fundo Vox; Laura Zellmeister – 

                                                      

19 Fórum de Empreendedorismo Negro. Raça e Mercado: uma transformação econômica. Disponível em: 
https://eaesp.fgv.br/centros/centro-empreendedorismo-e-negocios-fgv-eaesp/projetos/raca-e- mercado-
transformacao-economica. Acesso em: 10 de nov. 2019. 
 

https://eaesp.fgv.br/centros/centro-empreendedorismo-e-negocios-fgv-eaesp/projetos/raca-e-mercado-transformacao-economica
https://eaesp.fgv.br/centros/centro-empreendedorismo-e-negocios-fgv-eaesp/projetos/raca-e-mercado-transformacao-economica
https://eaesp.fgv.br/centros/centro-empreendedorismo-e-negocios-fgv-eaesp/projetos/raca-e-mercado-transformacao-economica
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JP Morgan e Neca Setubal – GIFE, que debateram sobre a importância das políticas públicas e 

da promoção da diversidade para o desenvolvimento dos afro-negócios. O evento foi finalizado 

com o painel “Cadeia de Valor: a forma como a diversidade de raça, gênero, orientação sexual, 

deficiências, etc. deve ser estimulada no que diz respeito tanto aos fornecedores de serviços e 

produtos para as empresas como à composição de seus colaboradores que contou com a 

presença de uma palestrante internacional, Veronica Cook-Euell do Programa de Diversidade 

de Fornecedores da Kent State University e a moderação de Fernanda Leôncio – Afrobusiness. 

Enquanto assistia ao evento pude perceber que aquele grupo de empreendedores negros 

que participavam do evento enquanto palestrantes e mediadores atuavam em uma rede 

formando um ecossistema empreendedor com vista ao fortalecimento do 

afroempreendedorismo. Essa configuração em rede me remeteu as redes de solidariedade e 

ajuda mútua constituídas por negros ainda no período colonial escravagista, quando estes se 

reuniam em confrarias e irmandades religiosas formando uma rede assistencial para seus 

membros e familiares e para compra de alforria. 

As irmandades religiosas de pretos foram meu objeto de pesquisa de conclusão do curso 

de graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, mais especificamente a 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Pelourinho, em Salvador – BA. 

Posso dizer que fiquei comovida ao perceber a agência dos empreendedores negros, tanto nas 

iniciativas de montarem afroempreendimentos com vistas não só apenas no retorno econômico, 

mas buscando a promoção da cultura e estética negra em uma atuação política contra o racismo, 

bem como, na formulação de soluções para os obstáculos impostos pelo racismo estrutural que 

dificulta o desenvolvimento e crescimento desses negócios. 

As políticas públicas voltadas a promoção do empreendedorismo muitas vezes não 

alcançam o perfil de grande parte dos afroempreendedores que ocupam a categoria de MEI 

(Microempreendedor Individual) ou atuam na informalidade, dificultando o acesso a recursos 

essenciais para viabilizar o desenvolvimento desses negócios. 

A atuação em rede possibilita o fortalecimento do ecossistema de 

afroempreendedorismo que atua na promoção de negócios e da inovação com vista ao 

desenvolvimento dos afro-negócios. Esse ecossistema é formado por investidores, aceleradoras, 

incubadoras e organismos de fomento ao afroempreendedorismo. 

Confesso que fui seduzida por aquelas novas formas e possibilidades de agência coletiva 

e sair do evento completamente deslumbrada e estimulada a buscar mais conhecimento sobre 

essas redes de empreendedores negros e com uma grande dúvida, prosseguir na pesquisa que 

vinha desenvolvendo a pelo menos 1 ano ou começar uma pesquisa do zero, uma vez que não 
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possuía conhecimento relevante sobre o assunto até então. Após dialogar com a minha 

orientadora sobre o assunto tomei a decisão de mudar o meu tema objeto de pesquisa para 

afroempreendedorismo. 

É claro que toda decisão tem as suas consequências e muitas vezes perdas, poder trocar 

o tema de pesquisa me deu uma certa satisfação, mas quando me dei conta do desafio que seria 

adentrar em um universo completamente novo para mim, por alguns instantes perdi o chão, me 

senti apavora, perdida e desamparada, não por minha orientadora que sempre foi maravilhosa 

e atenciosa comigo, mas pelo medo de não conseguir dá conta de um estudo que se mostrou tão 

complexo, estudar o mercado sob a perspectiva do afroempreendedor e o 

afroempreendedorismo enquanto um fenômeno social e compreender as nuances desse 

fenômenos, os amores e dissabores, enfim, os desafios enfrentados pelos agentes ao produzirem 

produtos que reúnem em sua essência a necessidade prática do consumo e de auto afirmação 

cultural e identitária através do consumo. 

2.1 METODOLOGIA 

 
2.2.1 Desenho do estudo 

 O presente estudo de caráter transversal exploratório descritivo-explicativo de 

abordagem qualitativa, apresenta como metodologia o estudo de caso, construído a partir da 

observação de campo, dados agregados da PNADC e entrevista com os agentes econômicos. 

 A escolha da abordagem qualitativa se dá por considerarmos o método mais adequado 

para o desenvolvimento da pesquisa e para análise do fenômeno afroempreendedorismo, que se 

encontra perpassado por diferentes agentes, organizações, dimensões e contextos sociais, uma 

vez que, a pesquisa qualitativa permite um estudo aprofundado da realidade possibilitando uma 

melhor descrição, análise e compreensão de todas as interfaces que envolvem o fenômeno. 

 Para o desenvolvimento desse estudo, atentamos para os princípios norteadores da 

pesquisa qualitativa em sua dimensão construtiva-interpretativa inerente ao processo de 

produção de conhecimento, reconhecendo a “intersubjetividade” como um elemento próprio da 

pesquisa qualitativa, sendo a interatividade fundamental para a construção do conhecimento, 

que se dá a partir da interação entre o pesquisador com o fenômeno observado. Reconhecendo 

a singularidade na produção de conhecimento, tendo em vista as características singulares de 

constituição dos sujeitos, a pesquisa qualitativa é ratificada pela qualidade, profundidade, 

detalhamento e contextualização das narrativas. Na análise do conjunto de dados coletados 

investiga-se a regularidade temática e os significados atribuídos pelos sujeitos ao fenômeno. 

 A dimensão contextual é condição essencial para o desenvolvimento da pesquisa 
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qualitativa, é a partir do contexto e do espaço que ocorrem as interações entre os sujeitos, onde 

as narrativas são construídas, tendo este papel preponderante no processo de elaboração e 

aplicação de uma entrevista em profundidade ou semiestruturada, podendo influenciar os 

relatos dos entrevistados alterando a produção de narrativas. É no espaço que são produzidos 

significados que influenciam diretamente os agentes em seus comportamentos e ações. A 

dimensão contextual é composta pelos diferentes contextos em que os agentes se encontram 

inseridos, sendo estes cultural, regional, socioeconômico, local (onde ocorre a ação) e o contexto 

da entrevista (GONZALEZ-REY, 2011). São essas dimensões que levaremos em consideração 

no desenvolvimento desse estudo, na coleta e análise de dados e na produção de conhecimento. 

2.2.2 Estudo de caso 

 
Para o desenvolvimento deste estudo optamos por utilizar como metodologia o estudo 

de caso, que possibilita uma abordagem mais aprofundada de fenômenos complexos a partir de 

diferentes perspectivas. Este tipo de estudo possibilita a identificação de estruturas e detalhes 

sobre o fenômeno pesquisado, sendo uma estratégia que possibilita a aplicação de diferentes 

metodologias de caráter qualitativo, focaremos para este estudo nas técnicas de observação 

participante e entrevistas em profundidade (ALMEIDA, 2016). É também uma metodologia 

que possibilita apreender o fenômeno social de maneira global em suas diferentes dimensões. 

O seu objetivo central é a descrição e análise de eventos, agentes e situações, com dimensões 

variáveis e suas interfaces (ALMEIDA, 2016, p.61). Para uma compreensão integral das 

dimensões que envolvem o fenômeno afroempreendedorismo em suas diversas dimensões e 

contextos, se faz necessário o emprego de técnicas variadas em diferentes níveis empíricos. 

Para o desenvolvimento dos meus estudos de casos, utilizei estratégias variadas de pesquisa, 

sobre as quais me deterei abaixo. 

2.2.3 Observação de campo 

 
Utilizamos a técnica de observação participante para acompanhar e registrar em caderno 

de campo as rotinas de afroempreendedores nas cidades de Salvador e do Rio de Janeiro em 

ambientes relacionados ao desenvolvimento das atividades inerentes ao 

afroempreendedorismos, sendo estes locais de trabalho; lojas, eventos diversos como feiras, 

cursos, rodas de conversas, happy hour, entre outros, além das falas, gestos, comportamentos e 

interações, bem como as próprias experiências no campo (ALONSO, 2016). 
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2.2.4 Entrevista 

 
A entrevista foi o método principal de coleta de dados desse estudo. Essa técnica 

empregada durante a observação participante possibilitou extrair o máximo de informações do 

fenômeno estudado a partir da perspectiva dos agentes, além de impressões apreendidas sobre 

o fenômeno estudado. A entrevista é utilizada em diferentes técnicas de pesquisas qualitativas, 

entre elas, na observação participante, nos estudos etnográficos, nos trabalhos de campo, nas 

histórias de vida, em biografias, nas análises de trajetórias e nas análises de redes (LIMA, 2016). 

A técnica é definida como um “processo de interação social entre duas pessoas na qual uma 

delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o 

entrevistado” (HAGUETTE, 1997, p. 86). É um dos métodos de coleta de dados mais utilizados 

nas ciências sociais, que possibilita ao pesquisador tanto a extração de informações objetivas, 

quanto de informações subjetivas através do comportamento e das atitudes dos entrevistados. 

A entrevista em profundidade é uma técnica flexível que tem por objetivo coletar 

informações sobre as experiências vivenciadas por indivíduos, grupos ou organizações 

(MINAYO,1993). É um espaço relacional mediado pelo pesquisador que possibilita ao 

entrevistado expressar suas opiniões, aspirações, motivações, vivências e emoções que 

compõem suas experiências de vida. Para uma melhor eficácia do processo, o pesquisador deve, 

através de suas perguntas, induzir o entrevistado a recordar sobre a própria história de vida, mas 

sem influenciá-lo nas respostas (LIMA, 2016). 

Para o desenvolvimento deste estudo, utilizamos a entrevista em profundidade que 

possibilitou a obtenção de informações sobre as trajetórias de vidas dos entrevistados, 

especialmente sobre suas experiências no mercado formal e informal de emprego e enquanto 

empreendedores. Através das narrativas dos agentes, dos dados coletados no campo e da análise 

dos contextos micro e macro de surgimento do afroempreendedorismo foi possível fazer uma 

análise sobre os efeitos macrossociais desse processo na vida dos sujeitos. 

2.2.5   Universo de investigação 

O estudo foi realizado com empreendedores negros que atuam no mercado étnico nas 

cidades do Rio de Janeiro e Salvador-BA. O universo da pesquisa é composto por 30 

empreendedores negros que atuam no mercado étnico há pelo menos 2 anos desenvolvendo 

produtos e serviços voltados a valorização da cultura e identidade africana e afro-brasileira, nos 

segmentos de estética, moda, produção cultural e educação, sendo 15 em cada cidade. O período  

do estudo foi entre julho de 2019 e agosto de 2021. Do ponto de vista analítico a temporalidade 

dos empreendimentos compreende a fase denominada de  “Sobrevivência”, o estágio de 
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inovação e crescimento quando o negócio supera a fase de “Existência”, nessa fase a 

preocupação é com a estabilização do negócio e a padronização de processos, busca-se a 

geração de receita suficiente para manter o funcionamento da empresa e para financiar o 

crescimento, além de manterem-se competitivas (LESTER, PARNELL E CARRAHER, 2003). 

Estima-se que a taxa de sobrevivência de Micro negócios é de 64% no primeiro ano, já após 5 

anos a sobrevida é reduzida por menos de 1/3, 29% (SEBRAE, 2020)20. 

2.2.6 Instrumentos utilizados no estudo 

 
Para o desenvolvimento do estudo optamos por utilizar um questionário semiestruturado 

com 4 blocos distintos de perguntas. O primeiro bloco denominado “Dados Pessoais” levanta 

informações que possibilita a identificação dos participantes, como nome, idade, escolaridade, 

religião, profissão, estado civil, renda e endereço; o segundo bloco, coleta informações sobre a 

trajetória ocupacional. Na sequência, o terceiro bloco, contém perguntas voltadas ao 

empreendimento, como ramo de atividade, número de funcionários, tipo de produtos que 

comercializa, público alvo, quem são os fornecedores, entre outras, e por fim, no último bloco 

as perguntas são destinadas a extrair dos empreendedores informações sobre os recursos 

empregados para iniciar e alavancar o empreendimento (vide Apêndice I). 

2.2.7 Procedimentos de coleta de dados 

 
A entrevista foi o principal método de coleta de informações. Optamos pela realização 

das entrevistas nos próprios locais de trabalho dos empreendedores, ambientes em que realizam 

a comercialização dos produtos e serviços. O primeiro contato com os empreendedores foi 

realizado através das redes sociais, por telefone, durante os eventos voltados para o 

afroempreendedorismo ou nos estabelecimentos comerciais e lojas colaborativas destes. 

Durante a pandemia as entrevistas passaram a ser realizadas por meios digitais com a utilização 

de aplicativos como Whatssap, Zoom e Meet. 

2.2.8 Procedimentos de análise de dados 

 
Para uma melhor análise dos agentes envolvidos, das diferentes interações sociais, 

organizações, eventos, espaços, contextos e imbricações derivadas do campo optamos pela 

utilização da perspectiva situacional de análise proposta por Michel Agier (2011) a partir da 

antropologia da cidade e a multi-situada de George Marcus (1995) que se mostraram bastante 

                                                      
20 Demografia das empresas e estatísticas de empreendedorismo. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101759.pdf. Acesso em: 20 out. 2021. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101759.pdf
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eficazes para uma melhor compreensão dos fenômenos, a primeira por privilegiar as interações 

entre os sujeitos, suas experiências, representações e pontos de vista em detrimento do espaço 

onde ocorrem, uma vez que o nosso campo não está localizado em um único espaço estático, 

mas é fruído circulando pela cidade e este só se materializa enquanto espaço através das 

relações e interações sociais que suporta. 

A perspectiva situacional possibilita analisar eventos ou sequência de eventos de forma 

isolada levando em consideração os contextos, estruturas sociais e temporais que se inserem. O 

método abordado possibilita uma visão transversal sobre o fenômeno estudado em suas diversas 

nuances e particularidades, uma vez que as realidades vivenciadas nos espaços urbanos e sociais 

são bastante diversificadas (AGIER, 1999). 

Já a perspectiva multi-situada de abordagem interdisciplinar, busca apreender de 

maneira mais abrangente as transformações culturais ocorridas no mundo contemporâneo a 

partir da análise de múltiplos fatores como mídia, tecnologias e práticas culturais mais amplas 

(MARCUS, 1995). 

A abordagem multi-situada foi de fundamental importância para o desenvolvimento da 

pesquisa de campo, uma vez que o fenômeno afroempreendedorismo compreende uma gama de 

interações sociais que envolve agentes e organizações, que ocorrem em espaços distintos, em 

instituições envolvidas no processo e durante eventos onde as práticas ocorrem. 

Para além da lente do pesquisador, busquei apreender o fenômeno afroempreendedorismo 

sob o ponto de vista do empreendedor negro que se autodenomina afroempreendedor, 

explorando as suas experiências cotidianas com o empreendedorismo levando em consideração 

as suas vivências cotidianas, construções, negociações e interações sociais com outros agentes 

e instituições, bem como, sua relação com o espaço e a cidade. 

A perspectiva multi-situada possibilitou uma análise das mediações entre os diversos 

espaços e contextos sociais que perpassam o fenômeno, além de tornar visível as articulações 

entre macro estrutura dos sistemas sociais com o espaço micro que é o das práticas locais. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 
3  ESTUDO DE CASO 

 
3.1 AFROEMPREENDEDORISMO NA CIDADE DE SALVADOR 

 
Na cidade de Salvador desde a década de 90, com o processo de valorização da cultura 

negra, promovido graças a atuação das diversas entidades do movimento negro, a partir da 

década de 70, entre elas, MNU, UNEGRO; blocos afros, como o Ilê Aiyê, Olodum, Muzenza, 

Malê Debalê, dentre outros, a cena empreendedora negra que já era forte na cidade, 

especialmente no ramo comercial, passa, assim como no cenário nacional, a volta-se para 

elementos da cultura afro desenvolvendo objetos de consumos que expressam essa valorização 

sejam nas suas  temáticas, formas ou cores. 

“O movimento negro organizado ‘“africanizou-se”’ africanizou-se”. A partir 

daquele instante, as lides contra o racismo tinham como uma das premissas a 

promoção de uma identidade étnica específica do negro. O discurso tanto da 

negritude quanto do resgate das raízes ancestrais norteou o comportamento da 

militância (DOMINGUES, 2007, p.116) 

Salvador é uma cidade que apresenta notadamente forte influência da cultura africana,  

essa influência cultural pode ser notada na culinária, que foi preservada graças aos terreiros de 

candomblé, a comida que hoje está na mesa de cada família baiana e se transformou em pratos 

típicos da cidade, a chamada ‘comida baiana’, que bem poderia ser denominada de comida de 

Axé. A música é outro elemento cultural que também recebeu forte influência dos terreiros com 

instrumentos musicais como atabaques e agôgôs, entre outros instrumentos, que são 

empregados na liturgia do terreiro e, mesmo, a dança, o gingado do ijexá, do samba, do axé que 

incorporam toda ancestralidade africana. E não poderia ser diferente, a cidade recebeu uma 

quantidade expressiva de africanos escravizados no período colonial para atuarem nas lavoura 

e engenhos de cana de açúcar do Recôncavo Baiano e, mesmo, após o período colonial, o 

intercâmbio permanente com países africanos como o Benin e a Nigéria, garantiu que as raízes  

culturais africanas fossem fincadas na metrópole,  a cidade tem uma história de preservação da 

cultura negra bem peculiar, sobre isso o historiador Muniz Sodré (2002) afirma que 

O patrimônio simbólico do negro brasileiro (a memória cultural da África) 

afirmou-se aqui (na Bahia) como território político-mítico-religioso, para a 

sua transmissão e preservação. Perdida a antiga dimensão do poder guerreiro, 

ficou para os membros de uma civilização desprovida de território físico a 

possibilidade de se “reterritorializar” na diáspora através de um patrimônio 

simbólico consubstanciado no saber vinculado ao culto aos muitos deuses, à 

institucionalização das festas, das dramatizações dançadas e das formas 
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musicais. É o egbé, a comunidade litúrgica, o terreiro, que aparece na primeira 

metade do século XIX (SODRÉ, 2002, p.53). 

 

 A capital baiana foi palco na década de 30 de diversos estudos sobre as relações raciais 

realizados por pesquisadores da Escola de Chicargo que, enganosamente, ajudariam a legitimar 

a tese da ‘democracia racial brasileira’ amplamente difundido a partir da década de 50 com o 

ciclo de estudos patrocinados pela UNESCO. Visitaram a Bahia com esse propósito 

Herskorvitz, Franklin Frazie, Donald Pierson e Ruth Landes. 

Como resultado do período colonial e do forte intercâmbio que manteve com países 

africano (SANTOS; CORREIA; OLIVEIRA, 2016), Salvador apresenta hoje a maior 

concentração de população negra fora do continente africano e do Brasil com cerca de 82%21 

de indivíduos autodeclarados, de acordo com o censo do IBGE. É importante destacar que 

mesmo possuindo uma grande proporção de população afrodescendente Salvador enfrenta uma 

série de contradições em termos de desigualdades socioeconômicas entre negros e brancos, 

sobretudo, sócio-espacial22, que se traduz na segregação do espaço urbano da cidade, onde a 

população branca se encontra localizada em sua grande maioria nas áreas Centrais e na Orla 

Atlântica da cidade, privilegiada em termos da infraestrutura e serviços urbanos, das melhores 

oportunidades de trabalho e renda e de outros recursos. Já a população negra concentra-se nas 

áreas denominadas como Miolo da cidade e no Subúrbio Ferroviário, regiões que apresentam 

condições mais precárias de habitação, infraestrutura e serviços e carência de oportunidades de 

trabalho (CARVALHO, 2020). 

No que se refere ao mercado de trabalho, ano de 2019, pela primeira vez desde 2012, a 

taxa de desocupação entre negros (pretos e pardos) se manteve menor que a dos brancos, sendo 

14,8% entre negros e 17,6% entre brancos. Infelizmente, devido a pandemia de Covid-19, esses 

dados não se mantiveram por muito tempo, entre os anos de 2020 e 2021 o Brasil bateu o 

recorde de desempregados, tendo a Bahia registrado as maiores taxas, cerca de 20% da 

população, 1,27 milhões de pessoas desocupadas (PNADC, 2021).  

Como consequência do alto nível de desocupação no período, a taxa de subutilização23, 

                                                      
21 A porcentagem corresponde ao número de população autodeclarada preta e parda, de acordo com a 
classificação do IBGE, respectivamente 36,5% e 45,6%. 
22 Sócio-espacial grafado com hífem se refere as relações sociais e ao espaço, simultaneamente com articulação 
dialética de ambos no contexto da totalidade social (SOUZA et al, 2016b; p.17-18). 
23 A taxa de subutilização é composta pelos subocupados por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, pessoas 
que trabalhavam menos de 40 horas semanais e estavam disponíveis para trabalhar mais horas, se houvesse a 
possibilidade; pelos desocupados que buscavam trabalho e; pela força de trabalho potencial, da qual fazem parte 
aqueles que procuraram trabalho, mas não estavam disponíveis na semana que antecedeu a pesquisa; e pelos 
desalentados, pessoas que querem trabalhar, mas não procuraram trabalho . 
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expressa a demanda potencial por trabalho, alcançou o patamar de quase 30% no 2º  trimestre 

de 2020. A taxa de subutilização da mulher negra foi ainda maior de 40,5%, enquanto a de 

homens negros ficou em 29,4%. Entre os não negros, as taxas foram bem menores, de 19,1% 

para os homens e 26,4%, para as mulheres (DIEESE, 2020).  

Estudos realizados pelo IBGE revelam que houve um aumento significativo da 

desigualdade salarial entre negros e brancos registrados entre os anos de 2012 e 2018, nesse 

período a taxa atingiu a diferença de - 67,8% percentual de desvantagem para pretos em 

detrimento dos brancos (IBGE, 2018). Já na educação, apesar dos avanços ocorridos na última 

década com políticas públicas de acesso ao ensino técnico e superior implementadas em favor 

da população negra, segundo dados da PNADC (2017), apenas 18,5% das pessoas que se 

declararam pretas ou pardas com 25 anos ou mais tinham nível superior em Salvador, entre os 

brancos esse percentual foi de 44,6%.  

As principais atividades econômicas desenvolvidas na capital baiana são o comércio, 

prestação de serviço, o turismo e a construção civil. A população é estimada em 

aproximadamente 2.872.347 milhões habitantes, o terceiro município mais populoso do 

Nordeste. A renda média da população é de 3,5 salários mínimos, sendo que 36,8 % da 

população possui renda de apenas 1/2 meio salário mínimo (IBGE, 201024). 

O mercado de trabalho em Salvador é marcado historicamente pela informalidade, após 

ter uma leve redução entre os anos de 2012 (60,1%), 2013 (57,4%) e 2014 (56,5%), o índice 

voltou a subir a partir de 2015 e chegou em 2018 em 57, 5% (IBGE, 201825). 

Atualmente 54% da população baiana trabalha de maneira informal, ou seja, cerca de 590 

mil trabalhadores sem carteira assinada. A informalidade é maior entre as mulheres com 

aproximadamente 43%, entre os homens o percentual fica em torno de 38%. Entre os 

trabalhadores que se declararam pretos e pardos o trabalho informal chega a proporção de 

40,6%, enquanto entre os brancos esse percentual é de 38,4% (PNADC, 202126). De acordo 

com dados da PNADC (2019), de maneira geral, os trabalhadores informais ganham, em média, 

metade do salário dos com ocupações formais. 

A região nordeste detém 40% dos negócios negros do país, a Bahia reúne o maior 

                                                      
24 Salvador, Bahia / IBGE Cidades. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/ Panorama. 
Acesso em: 10 de jan. 2020. 
25 Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2018 / IBGE, 
Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101629.pdf. Acesso em: 08 de fev. 2020. 

26 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) trimestral, 2021. 
_compressed.pdf. Acesso em: 08 de fev. 2020. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101629.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101629.pdf
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percentual de afro-empreendimentos com 13%27. Tendo em vista este cenário, é possível inferir 

que o empreendedorismo na cidade de Salvador nem sempre é uma escolha para a população, 

mas uma necessidade de sobrevivência, sendo historicamente uma realidade para a população 

negra soteropolitana que, desde o período colonial, ocupa espaço central na produção econômica 

da cidade, de acordo com Gorender (2016), estes realizavam todo tipo de trabalho, pelas ruas da 

cidade era comum encontrar os pioneiros do ‘empreendedorismo’, os negros e negras de ganho, 

as quituteiras e baianas de acarajé, bem como: 
carpinteiros, pedreiros, calceteiros, impressores, pintores de 

tabuletas e ornamentação, construtores de móveis e carruagens, 

fabricantes de ornamentos militares, de lampiões, artífices de 

objetos de prata, joalheiros e litógrafos […] alfaiate, sapateiro, 

barbeiro, cabeleireiro, curtidor, ferreiro, ferrador e outras 

(GORENDER, 2016, p. 496). 
 

De lá para cá a cidade de Salvador passou por grandes mudanças, mas muitas 

características dos pioneiros do empreendedorismo negro se preservaram, o tradicional 

comércio de rua ainda é muito forte na cidade, bem como, as feiras nos bairros. 

Na capital baiana, assim como em boa parte do país, o empreendedorismo se tornou 

uma alternativa para fugir do desemprego causado pela crise econômica que tem seu maior 

impacto na população negra, que é a mais vulnerável graças às condições socioeconômica e ao 

racismo estrutural. 

Na contemporaneidade afroempreendedores sonham com o sucesso de suas marcas, 

produtos e serviços, especialmente junto ao público afrodescendente, é o caso da empresária 

Luciene Reis28, publicitária, idealizadora da agência Mercafro que atua fomentando negócios 

étnicos. Luciene rejeita o rótulo de empreendedora, pois, segundo ela, “denominar empresários 

negros de empreendedores seria uma forma de reduzir o seu potencial, é como estivessem 

sempre fadados a subsistência e ao fracasso”, diz a empresária.  

Em meio a rotina de trabalho, participação de eventos, feiras, encontros e cursos de 

capacitação, eles buscam apreender as melhores técnicas para a gestão dos empreendimentos e 

para melhoria da qualidade dos seus produtos/ serviços.  

 A empresária Goya Lopes29, 65, artista plástica com especialização em Design, que atua 

34 anos atua no ramo da moda afro, o trabalho de Goya é pioneiro em Salvador. A empresária 

conta que começou a trabalhar no ramo ainda na década de 80 com a vertente denominada afro, 

                                                      
27 Os donos de negócios no Brasil: análise por raça/cor. Rio de Janeiro: SEBRAE, 2016. Acesso em: 11 nov. 2019. 
28 Entrevistada em 6 de agosto de 2019, gravada pela pesquisadora. 
29 Entrevistada em 3 de março de 2020, gravada pela pesquisadora. 



51  

quando constituiu a sua própria empresa, essa vertente posteriormente passaria a ser chamada 

de afro-baiana e atualmente moda afro-brasileira. Nesse período a questão étnica passa a ser 

valorizada e difundida, “era preciso que cada um tivesse a sua própria identidade”, então há 

uma ‘valorização’ do que é afro, do  indiano, do peruano, do boliviano e, principalmente, do 

que é feito à mão. Goya fala das dificuldades que encontrou para se manter no mercado da 

moda que é bastante difícil e que as dificuldades enfrentadas se somaram aos períodos de crise 

enfrentados no país, contudo, conseguiu superar e se manter no mercado.“O afrodescendente 

seja em qualquer profissão ele precisa sempre ressignificar algo, onde é pra fazer 100, a gente 

tem sempre que fazer 200 para que as coisas possam ser vistas e reconhecidas, então, temos 

uma luta a mais, além do mercado que já é extremamente difícil”.30 A design comemora as 

mudanças que ocorreram ao longo do tempo que possibilitaram o reconhecimento do seu 

trabalho. Goya conta que recentemente desenvolveu um trabalho  para a Grendene que além de 

estampar seu trabalho em uma linha inteira de sandálias, a colocou juntamente com outras 

artistas baianas, Ivete Sangalo e Negra Jhô, para estrelar a campanha da marca intitulada 

“Descubra as forças de suas raízes”. 

 Entre julho de 2019 e setembro de 2021 acompanhei os eventos, alguns mais informais, 

como o que ocorreu em um bar no Centro Histórico de Salvador chamado ‘Mestiço Bar’, espaço 

de encontros entre intelectuais negros e militantes do movimento negro. No local uma roda de 

conversa sobre educação financeira voltadas para afroempreendedores, “O Círculo de debates 

Ajé Owo: investindo no hábito de ter dinheiro”. O público do evento era na sua grande maioria 

feminino. Também acompanhei outros mais formais voltados a capacitação de 

afroempreendedores como a Feiraiyê, na Senzala do Barro Preto, e o evento “Vozes do 

Empreendedorismo”, que aconteceu no Centro de Convenções de Salvador. Adiante relatarei 

com mais vagar o campo nesses empreendimentos. 

3.1.1 Afroempreendedorismo em movimento 

 
“[...] O negro não pode produzir somente para o negro, o input pode ser a 

cultura, mas ela tem que ser aberta para o mundo, nós estamos falando aqui da 

lógica de mercantilização, então ela não pode ser uma produção de 

gueto...estamos falando em produção de subjetividade...atuação de 

convencimento do outro, então é o chinês, o japonês, o tibetano querer ficar 

black mesmo [...]”, (MACEDO, 201931). 

                                                      
30Goya Lopes, artista plástica, entrevistada em seu ateliê localizado no Bairro de Cosme de Farias no dia 6 de 
agosto de 2019. Entrevista gravada pela pesquisadora. 
31 Professor Alex Macedo, Universidade Federal de Recôncavo, durante o 1º Fórum de Empreendedorismo 
Negro - "Raça e Mercado: Uma Transformação Econômica", no painel “Decodificando os Dados do Mercado: 
Quem está empreendendo e quem está consumindo”, em maio de 2019. 
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Desde o início da pesquisa o tema afroempreendedorismo se mostrou bastante complexo 

por combinar o empreendedorismo, um fenômeno essencialmente mercadológico que foi se 

acentuando nos últimos 15 anos no Brasil em consequência das transformações políticas e 

econômicas, com o engajamento político percebido durante as entrevistas com os agentes. 

Todos os empreendedores entrevistados na cidade de Salvador partilhavam de concepções 

semelhantes sobre o empreendedorismo dentro de uma perspectiva mercadológica, por outro 

lado estes entendem a atividade afroempreendedora também enquanto ação política que visa 

uma transformação socioeconômica junto à comunidade negra, além do fortalecimento 

econômico de empreendedores e empresários negros. 

Na contramão dos dados que apontam para a baixa escolaridade dos empreendedores 

negros, 80% dos afroempreendedores entrevistados na cidade de Salvador para este estudo32 

possuíam ensino superior completo, 60% conciliavam o empreendedorismo com outras 

atividades profissionais. Outro ponto interessante é que 73% dos entrevistados afirmaram que 

enxergaram uma oportunidade por isso empreenderam, 85% iniciaram seus negócios sem 

planejamento e com recursos escassos. Para o desenvolvimento do trabalho empírico de campo, 

além de acompanhar empreendedores negros em seus respectivos ambientes de trabalho, 

participei de eventos promovidos na cidade de Salvador voltados para o 

afroempreendedorismo. 

 
3.1.1.1 “O Círculo de debates Ajé Owo: investindo no hábito de ter dinheiro” 

 
 O primeiro destes, “O Círculo de debates Ajé Owo: investindo no hábito de ter dinheiro” 

foi promovido pela Agência de Fomento a Negócios Étnicos Mercafro, coordenada pela 

publicitária Luciane Reis, aconteceu no dia 8 de agosto de 2019, em uma iniciativa denominada 

“Agosto da Igualdade”, no Centro Histórico de Salvador, Bar do Mestiço. O objetivo do evento 

foi a partilha de conhecimentos e experiências pessoais e profissionais sobre a perspectiva 

econômica da população negra.  

No primeiro encontro o tema debatido foi “Mulheres empreendedorismo: Contribuições 

aos modelos econômicos inclusivos” tendo convidada mediadora Aquatune Rodrigues, 

Administradora, Conselheira do Bloco Afro Olodum e ativista social. Cerca de 25 pessoas 

participaram do encontro. A característica desse evento já mostra uma certa interação entre 

organizações culturais negras soteropolitanas, também envolvidas com o ativismo racial, e sua 

                                                      
32 Entrevistas realizadas com afroempreendedores na cidade de Salvador – BA entre os meses de dezembro de 
2019 e março de 2020. 
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inserção no mundo do trabalho. 

Fui uma das primeiras a chegar ao evento e logo que cheguei no local encontrei Jamile 

Barbosa, uma afroempreendedora que aguardava ansiosa pelo início do evento, me apresentei 

e falei do meu trabalho de pesquisa, Jamile me disse que estava se preparando para lançar a sua 

nova marca de roupas no mercado, a Capulanas Modas, com peças produzidas a partir de tecidos 

africanos e que estava no evento em busca de adquirir mais conhecimento sobre gestão 

financeira, conversamos um pouco até que o evento começou, continuei sentada na mesa e 

terminamos assistindo o evento juntas. 

 A palestrante deu dicas importantes sobre gestão das finanças pessoais, assim como da 

importância de poupar dinheiro. De acordo com Luciane Reis, como grande parte da população 

negra se encontra em situação de vulnerabilidade econômica com a escassez de dinheiro e de 

recursos materiais enfrentados por diversas gerações, não há uma tradição de educação 

financeira dentro da comunidade negra, uma vez que o dinheiro que entra sai rapidamente, por 

isso é preciso educar o povo preto a ter o hábito de poupar com vista a uma melhor organização 

financeira que permita uma melhor aplicação dos recursos. A publicitária salientou que é 

preciso refletir sobre onde o nosso dinheiro está sendo aplicado e se esse dinheiro está 

promovendo o desenvolvimento da comunidade negra. 

  

3.1.1.2 Feiraiyê 

 
Entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2019 participei da “Feira Aiyê – Feira de 

empreendedoras criativas”, voltada ao empreendedorismo feminino destinado a mulheres 

afrodescendentes, indígenas e ciganas, realizada pelo Ilê Aiyê em parceria com o SEBRAE e 

promovida pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI). O evento aconteceu 

na Senzala do Barro Preto, Bairro do Cúruzu, sede do Bloco Afro Ilê Aiyê, o primeiro bloco 

afro do Brasil, que completou 45 anos de existência com uma longa trajetória de luta 

antirracista, conhecido internacionalmente pela sua atuação na promoção da cultura e 

identidade africana. 

O evento contou com mentorias, painéis, rodas de conversas e consultorias para 

empreendedoras afrodescendentes, indígenas e ciganas, além de uma feira para expor produtos 

de empreendedoras e de programação cultural. Para participação do ciclo formativo e das 

sessões de mentoria foram selecionados previamente 100 empreendedoras, que receberam 

capacitação sobre ferramentas estratégicas para a gestão e desenvolvimento dos negócios. Entre 

os especialistas mentores que participaram do evento Nina Silva, fundadora do movimento 
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Black Money; Ítala Herta, co-fundadora e diretora de operações da holding social baiana Vale 

do Dendê; Tamila dos Santos, co- fundadora e CEO da Afroimpacto; Carlos Humberto, co-

fundador da Diáspora Black e Samille Sousa, fundadora do Outras Janelas. 

Durante os 3 dias de eventos os empreendedores assistiram palestras abertas ao público 

com temas como: a importância do marketing para as vendas ministrado por Camila Tesla da 

CT Marketing; Empreendedorismo e identidade com Carla Kalantã da grife Kalantã e Tãmara 

Nascimento da Ofá Bèmim; O impacto do Comportamento Empreendedor no Lucro do 

Negócio, ministrado por Adriana Pereira (SEBRAE) e Gestão Financeira com Amanda Dias do 

Grana Preta. 

 

Imagem 1 - Roda de conversa: Empreendedorismo e identidade. Paula Kalantã, da Grife 

Kalantã; Mônica Santana, da Crioula Comunicação e Tâmara Nascimento, da Ofá Bèmin. 

Fonte: Charlene Soares (2019). 

Participei da “Roda de conversa: Empreendedorismo e identidade”, que aconteceu no 

segundo dia do evento e contou com a presença das afroempreendedoras Mônica Santana, da 

“Crioula Comunicação”, consultoria especializada em comunicação para cultura e arte, e 

Tamara Nascimento, da “Ofabemin”, que  produz indumentárias de religiões de matriz africana. 

Tamara é designer gráfico e de moda, a empresária conta que a Ofabemin surgiu quando 

ela passava pelo período de resguardo, após iniciação religiosa no Candomblé. “Eu comecei a 

costurar minhas próprias roupas e minhas irmãs de Santo começaram a pedir que costurasse 
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para elas[...]”. Tamara buscou capacitação, desenvolveu a sua própria marca aproveitando as 

habilidades adquiridas como designer gráfico e, então, começou o seu próprio negócio 

especializado em indumentárias de religiões de matriz africana. Hoje a Ofabemi possui uma 

loja física localizada na Rua Carlos Gomes, no Centro da cidade de Salvador. 

“A identidade do empreendedor está articulada a marca de uma forma muito 

estratégica porque você é o seu negócio o tempo inteiro, eu fico muito feliz 

em costurar as roupas, de atender as pessoas e de trabalhar com as expectativas 

dessas pessoas, principalmente do Povo de Santo, porque as costureiras não 

têm um cuidado que o Povo de Santo merece, porque cada cabeça é um 

mundo, cada trabalho, cada necessidade espiritual é uma demanda específica, 

então a gente tem que dá uma atenção especial a esse público a esse nicho 

específico”. 

Já a empresária Mônica Santana conta que a “Crioula” nasceu da sua necessidade de 

afirmação de uma produção de comunicação que contempla as experiências de homens e 

mulheres negros.  

“[...]crioula porque era uma palavra muito incomoda quando era 

criança, porque eu era muito chamada de sarará, sarará crioula, isso me 

dava muito incomodo, até que chega o momento que esse termo me 

interessa para uma afirmação, uma afirmação de uma produção de 

comunicação que é intricada com projetos que eu acredito [...]. Eu tenho 

a felicidade como comunicadora de está sempre trabalhando com 

projetos culturais [...] de mulheres negras, eventos e projetos artísticos, 

trabalho de assessoria e com redes sociais e trabalhos de homens 

negros. 

No evento reencontrei Jamile Barbosa, 33, ela foi uma das selecionadas para participar 

do circuito de formação e foi contemplada com três sessões de mentoria individuais que 

ocorreram durante o evento. “Participei de 3 mentorias... me ajudaram muito, tanto no meu 

desenvolvimento pessoal quanto profissional, os mentores me deram dicas valiosíssimas que 

serão úteis para o desenvolvimento do meu negócio”. 

Jamile atua há 6 anos no ramo da moda, a Capulana Modas é o seu segundo 

empreendimento criado em 2019, “[...] a Capulanas Modas surgiu com o objetivo de oferecer 

um vestuário que tivesse relação com a ancestralidade africana”. Segundo a empresária a 

empresa tem como público alvo “homens e mulheres negras que estejam em busca da conexão 

com a sua ancestralidade”. Atualmente a empresária comercializa  seus produtos através de 

uma loja virtual. Segundo Jamile, a empresa em toda a sua cadeia produtiva privilegia  

afroempreendedores, tanto os fornecedores quanto as costureiras são negros.  

A empresária conta que uma das maiores dificuldades na abertura da empresa foi a 

questão de financiamento, já que nenhuma instituição financeira dispunha de linhas de crédito 
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compatíveis com as necessidades do empreendimento. Para o futuro Jamile tem a expectativa 

de crescimento, a empreendedora revela o desejo de adquirir uma loja física para que possa 

agregar outros afroempreendedores, além de contratar uma produção exclusiva para a loja. 

A Feira  

Durante os 3 dias do evento foi realiza uma feira para empreendedores que aconteceu 

simultaneamente em um espaço paralelo destinado a exposição dos produtos.  Nos estandes 

empreendedores exibiam uma grande variedade de produtos étnicos, entre eles, produtos de 

beleza, cosméticos, vestuário, bijuterias e acessórios. A feira contou com a participação de 30 

empreendimentos. Entre as empresas participantes a Yaloxum que utiliza símbolos do 

Candomblé para o desenvolvimento de bijuterias, acessórios e lembranças de Axé. 

 

               Imagem 2 - Estande da Yaloxum. Acessórios que remetem a símbolos do candomblé. 

Fonte: Charlene Soares (2019). 

A Iya Omi cosmética natural, empresa idealizada pela empresária Sueli Conceição, 

Doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente, pela Universidade Estadual de Santa Cruz e 

foi Deusa do Ébano do bloco Ilê Aiyê (informação que faz questão de destacar), produz 

cosméticos artesanais utilizando plantas medicinais e óleos comestíveis conectados com a 

cosmovisão de matriz africana. Entre os cosméticos, produtos para cabelo, creme para pele, 

sabonetes artesanais, produzidos a partir do dendê, macaça, argila, plantas medicinais como 

a aroeira, babosa, guiné, entre outros. O nome Iyá Omi é oriundo da língua Iorubá e significa 

“Mãe D´Agua”. 
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Sueli destaca a importância do fomento ao empreendedorismo negro, especialmente na 

cidade de Salvador, como alternativa ao desemprego e a informalidade. Segundo ela, Salvador 

está perdendo muitos talentos que são obrigados a migrar em decorrência da falta de 

oportunidades de carreira no Estado, o empreendedorismo social contribui para a geração de 

emprego e renda, além de promover alternativas sustentáveis para comunidades como as de 

terreiros de candomblé, disse Sueli. 

 

Imagem 3 - Estande da Iya Omi cosmética natural. 

Fonte: Charlene Soares (2019). 

 

A feira foi encerrada no domingo (15) com o “46º Festival de Música Negra do Ilê Aiyê 

– Pássaro Preto o cantador”, o evento é realizado anualmente, durante o festival são escolhidas 

as canções que integram o repertório do Bloco nos shows de verão e nos desfiles do carnaval, 

o tema do carnaval de 2020 foi “Botswana: Uma história de êxito no mundo”. 

3.1.1.3 Vozes do Afroempreendedorismo 

 
O Evento “Vozes do Afroempreendedorismo”, voltado para o empreendedorismo 

feminino, aconteceu no dia 05 de março 2020, no Centro de Convenções de Salvador. 

Organizado pela Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE-BA), contou com a 

participação de referências do afroempreendedorismo como Najara Black, da N Black; Fau 

Ferreira, do Afroempreendendo; Karine Oliveira, da Wakanda Warriors; Glaucia Souza, 

coordenadora de Responsabilidade Social da AJE e Eurides Nascimento da Libras +, além da 
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participação dos startups Blacks La Frida Bike, Zênite, Afrodengo, Afrosaúde. Durante o evento 

foram tratados temas como: empreendedorismo feminino, Startups Blacks, a importância das 

associações e das mentorias. A atividade Vozes do afroempreendedorismo foi encerrada com 

uma homenagem a Alaíde do Feijão, dona do restaurante de mesmo nome, e Clarindo Silva, 

dono do restaurante Cantina da Lua ambos espaços tradicionais na cidade de Salvador 

localizados no Pelourinho, Centro Histórico. 

3.1.1.4 Projeto Vozes de Mulheres Negras 

 
Já o “Vozes de Mulheres Negras”, em homenagem ao dia das mulheres, aconteceu no dia 

7 de março, no Shopping Lapa, localizado no Centro da cidade. Realizado pela Dandakaya 

espaço afro, loja colaborativa que reúne produtos e serviços de afroempreendedores em um só 

espaço, o evento contou com uma programação bem diversificada com apresentação dos 

empreendimentos que fazem parte da loja, dança contemporânea, desfile de moda afro com 

peças e acessórios produzidos por afroempreendedores, oficina de turbante com as 

empreendedoras Monalay e Driele Sacramento, dicas de maquiagem para pele negra com 

Jéssica Barreto, palestra sobre dinâmica de vendas ministrada por Wakanda Warriors e, por 

fim, o evento foi encerrado com uma apresentação musical da cantora Savana Lima. 

 

               Imagem 4 - Desfile promovido pela loja Dandakaya. 

Fonte: Charlene Soares (2020). 
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      Imagem 5 - Oficina Dicas de maquiagens para pele negra. 

                            Fonte: Charlene Soares (2020).  
 

Jéssica Catarine Santos Barreto, 31 anos, idealizadora e sócia da loja Dandakaya e 

responsável pelo evento, afirma que o fato de uma loja que reúne produtos voltados para a 

cultura afro está em espaço historicamente ocupado por empresários brancos, em que os negros 

eram meros consumidores ou empregados, demonstra um grande avanço para a população 

negra da cidade de Salvador. A empreendedora relata que teve que ultrapassar vários obstáculos 

e muita burocracia para conseguir a loja dentro do shopping, obstáculos impostos pela 

administração do shopping. Jéssica destaca que o próprio evento organizado por 

afroempreendedores realizado dentro do shopping rompe com paradigma dentro daquele espaço 

que outrora era um local onde os negros estavam em condições de serviçais e não à frente de 

negócios. 

A fala de Jéssica reflete o problema já mencionado da segregação do espaço, que apesar 

de não ser autoevidente e, no caso da cidade de Salvador ser considerado moderado, demonstra 

que raça é uma categoria significativa no estabelecimento de padrões de segregação do espaço 

urbano (CARVALHO, 2020). 
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3.1.2 Afroempreendedorismo e associativismo 

 
Grande parte dos afroempreendedores que atuam com produtos voltados para a cultura 

africana e afro-brasileira da cidade de Salvador optou pelo associativismo como forma de 

fortalecimento dos seus negócios, estes estão reunidos em associações, coletivos de 

afroempreendedores e até em lojas colaborativas onde, além de dividirem os custos com os 

empreendimentos, compartilham experiências e enfrentam as dificuldades e obstáculos do 

empreendedorismo de forma coletiva, tendo o apoio dos parceiros. 

O associativismo tem sido uma ferramenta socioeconômica utilizada por negros no 

Brasil desde o período colonial, quando estes criaram as primeiras organizações e redes de 

solidariedade e ajuda mútua com finalidade coletiva. Podemos dizer que o associativismo se 

confundi com a própria história política, religiosa e cultural do negro na sociedade brasileira 

estando presente durante toda a história do Brasil, do período colonial ao republicano. As 

irmandades religiosas católicas foram as pioneiras ainda no século XVIII, com destaque para 

as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Irmandades de São Benedito e de Nossa 

Senhora da Boa Morte, as duas primeiras são encontradas em diversas partes do país como 

Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, entre outros lugares; a Imprensa 

negra33 que surge a partir do século XIX e, posteriormente, os clubes recreativos e associações 

beneficentes que aparecem em meados do século XIX. Os Terreiros de Candomblé que, para 

além da função religiosa, funcionam como um espaço de recriação e de preservação de práticas 

culturais africanas, assim como de educação e articulação de saberes (BOTELHO; FLOR, 

2012). 

Essas organizações tinham como objetivo “satisfazer necessidades sociais, econômicas, 

culturais, religiosas e humanas de um segmento populacional que vivia em condições adversas” 

(DOMINGUES, 2018, p. 113). Para além de organizações para a denúncia das condições 

sociais dos negros na sociedade brasileira, essas associações buscavam desenvolver estratégias 

para superação de problemas enfrentados pela população afrodescendente. Domingues (2018) 

destaca que entre as soluções recomendadas por estas “o soerguimento moral, a melhora do 

nível educacional e cultural, a valorização da subjetividade, relacionada à construção de 

identidades; a necessidade de protestar diante das injustiças e de atuar politicamente” 

(DOMINGUES, 2018). Entretanto, a solução mais adotada por estes foi a união de homens e 

                                                      
33 “Imprensa negra” é expressão cunhada pelo pesquisador francês Roger Bastide (1983) para denominar o 
conjunto de publicações periódicas impressas produzidas  a partir do século XIX por organizações formadas por 
negros (SANTOS, 2011). 
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mulheres negros pelo bem comum, condição indispensável para que estes pudessem se 

fortalecer socioeconomicamente e culturalmente afim de conquistarem espaços na sociedade 

de maneira a superarem problemas enfrentados pela população afrodescendente 

(DOMINGUES, 2018, p.120). Na contemporaneidade, a união continua sendo um fator de 

grande importância no enfrentamento dos obstáculos impostos pelo racismo estrutural.  

Como vimos no capítulo anterior, na última década o Brasil passou por diversas 

transformações socioeconômicas e culturais, neste contexto surgem novas organizações negras 

com novas formas de engajamento e de luta antirracista. Com o ingresso de milhares de 

indivíduos negros no ensino superior surgem novas necessidades de mobilizações por direitos 

e participação política, vários coletivos negros e organizações com diversas bandeiras são 

formados, todos com um objetivo comum de combater o racismo em suas diversas facetas, 

especificidades e nos diversos âmbitos da sociedade. As organizações e os coletivos de 

empresários negros são um exemplo disso, o próprio movimento afroempreendedor surge como 

proposta de inclusão socioeconômica da população afrodescendente. As primeiras organizações 

de empresários surgem no final da década de 1980, mais recentemente aparecem os espaços 

colaborativas de empresários negros. 

 Na cidade de Salvador a loja Negros Solidários é um desses espaços que reuni afro-

negócios, localizada no Centro histórico de Salvador, local repleto de pontos de memória da 

cultura negra, no mesmo bairro estão entidades seculares como a Irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário dos Homens Pretos do Pelourinho (1685) e a Sociedade Protetora dos Desvalidos 

(1832). A loja foi fundada em 2017 pelo Coletivo de Entidades Negras (CEN) com a finalidade 

de ser um espaço de fomento do afroempreendedorismo e atualmente reúne 30 

empreendimentos. De acordo com Marcos Rezende, membro fundador do CEN e especialista 

em Gestão e Desenvolvimento Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), o espaço 

foi criado para atender a uma demanda da população negra impactada pelo desemprego, 

especialmente as mulheres negras que são na maioria das vezes o sustentáculo de suas famílias. 

A Gente estava sempre recebendo alguém da comunidade negra que pedia 

para que a gente comprasse coisas ou exibiam os materiais que produziam, 

geralmente mulheres negras em sua maioria e que serviam de sustentáculos 

para suas famílias nesses processos ou para elas mesmas ou para pagar a 

faculdade ou para a família  que  tinha [...] [...] resolvemos fazer uma loja 

colaborativa para poder aglutinar essa turma porque nós sabemos que são 

parte das pessoas que não tem emprego e renda na cidade são negras e boa 

parte também são mulheres34. 

                                                      
34 Marcos Rezende, membro do Coletivo de Entidades Negras (CEN), entrevistado para a pesquisa no dia 13 de 
fev. 2019, na sede do CEN. 
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O espaço é bem diversificado com produtos bastante variados, entre eles, roupas 

confeccionadas com tecido africano, bijuterias, acessórios, bolsas, obras de arte, camisas, bonés 

e canecas personalizadas, entre outros produtos que carregam símbolos das culturas e das 

religiões de matrizes africanas. Para manutenção do espaço os empreendedores integrantes da 

loja contribuem com uma taxa mensal de R$ 25,00. 

O empreendedor Iuri Santos S. do Rosário destaca a importância do associativismo para 

o desenvolvimento profissional e do seu negócio, ele integra a loja colaborativa Negros 

Solidários que atua também no fomento ao empreendedorismo negro. De acordo com Iuri, a 

loja funciona como uma organização para afroempreendedores. 

“[...] nós temos momentos de capacitação, oficinas, mentorias, é o local exato 

que a gente consegue ter uma ampla visão sobre a questão do 

afroempreendedorismo...além de comercializar nossos produtos, a gente tem 

a oportunidade de aprender como circular o nosso dinheiro enquanto 

população negra e fazer com que a gente tenha um pouco mais de visibilidade.”. 

 

 

Imagem 6 – Loja Colaborativa Negros Solidários. 

Fonte: Charlene Soares (2020) 
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            Imagem 7 – Loja Negros Solidários, Obras de Arte. 

Fonte: Charlene Soares (2020). 

 

 

 
 

                            Imagem 8 – Loja Negros Solidários, Salvador-BA. Bijuterias Ouromim. 

Fonte: Charlene Soares (2020). 
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A Dandakaya é um outro espaço colaborativo, inicialmente foi instalada em um 

quiosque dentro do shopping Lapa, onde funcionou durante 2 anos, atualmente foi transformada 

em uma loja que comporta 27 afro-negócios, além da loja no espaço funciona também um salão 

de beleza especializado em estética negra. A Dandakaya surgiu do sonho de duas empresárias, 

Jéssica Catarine Barreto e Mônica Santos. 

 

Imagem 9 - Jéssica Barreto, idealizadora e sócia da Dandakaya, Salvador-BA . 

Fonte: Charlene Soares (2020). 
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Imagem 10 - Loja Colaborativa Dandakaya, Salvador-BA. 

Fonte: Charlene Soares (2020). 

 

Jéssica conta que largou a carreira de enfermeira para realizar o sonho de se tornar dona 

do seu próprio negócio. De acordo com a empresária, durante o curso de enfermagem ela já 

atuava como cabeleireira e trancista para pagar o curso de pós-graduação, na expectativa de 

atuar como enfermeira, mas percebeu que se identificava mais com o ramo de estética e este 

também era mais rentável, decidiu abandonar a área de saúde para investir no ramo de estética 

afro. 

As duas empresárias entre 2013 e 2014 começaram produzindo acessórios e logo 

passaram a participar de feiras, principalmente as voltadas para o público negro, Jéssica afirma 

que foi impulsionada pela amiga, hoje sua sócia no empreendimento. “[...] a princípio não 

enxergava o que fazia como um trabalho, uma profissão, já trançava cabelo, mas não por 

dinheiro [...]”, só posteriormente quando vislumbrou a possibilidade de retorno financeiro com 

o seu trabalho foi que passou a enxergá-lo como profissão. Ela conta que iniciou com os 

adinkras confeccionando brincos com símbolos da cultura africana. Hoje seu principal produto 

são as tranças que terce na cabeça das clientes, além de atender na Dandakaya, a 

afroempreendedora ministra cursos voltados para a estética afro em empresas. 
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Jéssica define o público principal do seu negócio como mulheres negras, mas diz que 

os produtos comercializados na loja podem ser usados por qualquer pessoa. Atualmente a loja 

possui 14 funcionárias negras, 99% destas são mães, o que torna o convívio muito familiar, diz 

a empresária. 

A trajetória de Jéssica é muito semelhante a de outros empresários negros na cidade de 

Salvador que enxergaram oportunidades de negócios dentro do contexto social em que estavam 

inseridos, em sua grande maioria sem planejamento prévio em um ambiente de escassez de 

recursos financeiros, em busca de obter uma renda ou de incrementar a renda estes resolveram 

empreender. 

A Dandakaya é o resultado de anos de dedicação das empresárias Jéssica Barreto e 

Mônica Santos e é também um projeto de fomento ao afroempreendedorismo. “Nós 

conscientizamos nossos empreendedores sobre o valor real dos seus trabalhos, muitos chegam 

aqui e não sabem valorizar o próprio trabalho”, diz Jéssica Barreto. 
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3.2 AFROEMPREENDEDORISMO NO RIO DE JANEIRO 

 
A cidade do Rio de Janeiro foi a capital do país por quase dois séculos (1763-1960), é 

a segunda metrópole do país. Conhecida como “Cidade Maravilhosa” por suas belezas naturais, 

praias e montanhas que compõem a paisagem urbana, motivo pelo qual conquistou o status de 

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, em 2012, na categoria paisagem cultural 

(CARDOSO, 2016). De tradição Boêmia, a cidade também é conhecida pelas manifestações 

culturais como o Samba, o Jongo, o carnaval e a Bossa Nova. 

O centro da cidade está repleto de pontos culturais que contam a história de homens e 

mulheres negros escravizados, que desembarcaram no Rio ainda no período colonial, na região 

denominada Zona Portuária, conhecida como pequena África, o local abriga o denominado 

cemitério de ‘pretos novos’, o maior das Américas, onde milhares de negros recém-chegados 

morriam prematuramente devido as condições insalubres das viagens realizadas nos porões dos 

navios. A Pedra do Sal na contemporaneidade se transformou em um local de memória e 

resistência para a população afrodescendente, onde são realizadas várias atividades culturais, 

entre elas, Rodas de Sambas, Feiras afros e até Bailes Blacks. 

O meu primeiro contato com o afroempreendedorismo no Rio de Janeiro se deu 

justamente na Pedra do Sal, alguns anos antes da minha pesquisa, no Baile Charme que ocorria 

mensalmente no Quilombo Pedra do Sal, o Baile Black Bom.  

 

                Imagem 11 – Baile Black Bom. Rio de Janeiro-RJ, 20 de agosto de 2020. 

      Fonte: Baile Black Bom. Quais dessas edições do Black Bom vocês curtiram mais35?                             

                                                      
35 Baile Black Bom. Quais dessas edições do Black Bom vocês curtiram mais? Disponível em: 



68  

O ano era 2016, o evento atraia uma verdadeira multidão que dançava ao som da Black 

music. Na frente do palco um grupo de homens e mulheres negros ensaiavam coreografias no 

ritmo do passinho, o público seguia o ritmo e o som não parava de tocar a noite inteira. Ao 

fundo da pista de dança, uma feira de afroempreendedores montada com vários estandes que 

exibiam produtos étnicos diversos, entre eles, acessórios diversos; roupas feitas de tecido 

africano; lenços e turbantes; calçados; objetos de decoração diversos que remetiam a países do 

continente africano ou personalidades negras; além de comida e bebida. A propósito, foi no 

Black Bom que vi os primeiros acessórios que faziam referência as religiões de matriz africana, 

eram brincos, pulseiras e colares com temática dos Orixás. Haviam ainda barracas que 

comercializavam artesanatos e até bonecas negras, entre tantos outros artigos. O evento que 

surgiu em 2013 é conhecido por exaltar a cultura negra através da Black music, seu repertório 

apresenta desde clássicos do soul dos anos 70, R&B, charme até Hip Hop e muita dança, sempre 

com a presença da banda Consciência tranquila e convidados. O Black bom é uma ocupação 

cultural que traz em sua programação uma feira cultural negra, capacitação para 

afroempreendedores, além de atividades culturais.  

Outro evento que reúne afroempreendedores no Rio é o Festival Wakanda in Madureira, 

que nasce em 2018 e tem seu nome em homenagem a cidade fictícia homônima criada como 

cenário do filme Pantera Negra lançado no mesmo ano.  

 

Imagem 12 – Festival Wakanda in Madureira. 

Fonte: Mundo Negro. Wakanda in Madureira: O que a colonização separou Wakanda quer Juntar36.                                             

Rio de Janeiro-RJ, 7 de novembro de 2019. 

                                                      
https://www.facebook.com/baileblackbom/photos/a.1462539703969954/2652389774984935. Acesso em: 

10.jun. 2021. 
36 Mundo Negro. Wakanda in Madureira: O que a colonização separou Wakanda quer Juntar. Disponível em: 

https://mundonegro.inf.br/wakanda-in-madureira-o-que-a-colonizacao-separou-nossa-wakanda-quer-juntar/. 

Acesso em: 10.jun. 2021. 

https://www.facebook.com/baileblackbom/photos/a.1462539703969954/2652389774984935
https://mundonegro.inf.br/wakanda-in-madureira-o-que-a-colonizacao-separou-nossa-wakanda-quer-juntar/
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De acordo com o idealizador do projeto, Jonathan Raymundo, historiador, a ideia era 

reunir os amigos virtuais que discutiam a questão racial e nunca se encontravam pessoalmente. 

Ele juntamente com uma amiga virtual, a Dandara Barbosa, organizou o primeiro evento, um 

piquenique em Madureira, bairro conhecido por ser um reduto da cultura negra na cidade do 

Rio de Janeiro, palas manifestações culturais como o jongo da Serrinha, Escolas de Samba, 

Blocos Afros, entre outras, o primeiro encontro reuniu mais de 40 pessoas. O evento se 

transformou em um festival que passou a ocorrer bimensalmente e atrair um grande público, 

mais de 1.400 pessoas, com uma diversificada programação que inclui roda de samba, 

apresentação de teatro, dança, poesia, gastronomia e uma feira cultural onde 

afroempreendedores  expõe produtos voltados a cultura negra. Os organizadores estimam que 

o festival movimenta cerca de R$40 mil reais. 

O Afroempreendedorismo no Rio em números 

O Rio de Janeiro é o estado que concentra o 2º maior contingente de população negra 

do país, 45%, cerca de 2.850 milhões de pessoas (IBGE, 2010). Assim como Salvador, a cidade 

que durante quase dois séculos (1763-1960) abrigou a capital do país, também convive com 

uma forte segregação socioespacial, onde os negros ocupam as áreas mais pobres da cidade, em 

favelas localizadas principalmente nas Zonas Norte e Oeste, locais com péssimas condições de 

infraestrutura e falta de acesso ou acesso precário a serviços básicos, como saneamento, água 

tratada, energia elétrica e transporte público, além de equipamentos culturais e escolas de 

qualidade, entre outros. Já a população branca está concentrada em bairros nobres localizados 

nas regiões do Centro e Zona Sul, áreas privilegiadas historicamente em termos de 

infraestrutura e serviços urbanos e com melhores oportunidades de emprego e renda (GARCIA, 

2009). 

Estudos evidenciam a existência de uma correlação entre a estratificação racial e a 

estratificação espacial nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro, em ambas os estratos 

superiores e brancos se encontram frequentemente sobrerrepresentados em áreas privilegiadas 

em termos econômicos, sociais, políticos e culturais, enquanto os negros se encontram 

concentrados em territórios com infraestrutura precária e escassez de oferta de serviços públicos 

(GARCIA, 2009). Pesquisas revelam que as desigualdades socioeconômicas e a localização 

socioespacial impactam profundamente nas condições de vida e de bem-estar da população 

negra, mesmo em cidades em que ela é majoritária como é o caso de Salvador (GARCIA, 2009; 

FRANÇA, 2015; SILVEIRA, 2014; CARVALHO, 2021). 

O município conhecido pelas suas belezas naturais e tradições culturais, convive com 
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grandes contradições, a cidade que possui um dos metros quadrados mais caros do país e o 2º 

maior PIB, R$ 364 bilhões37, atrás apenas de São Paulo, R$ 714 bilhões), Salvador ocupa a 

décima posição no Ranking com PIB de R$ 63 bilhões, está entre as que concentram os maiores 

índices de desigualdade de renda do país. No último ano, 2020, houve um agravamento das 

desigualdades entre os mais ricos e os mais pobres no Rio, sobretudo na região metropolitana, 

quando a diferença de rendimento dos 10% mais ricos ultrapassou 74 vezes a renda dos mais 

pobres, o incremento foi de quase 110%38 (SALATA; RIBEIRO, 2021).  Outras características 

bastantes marcantes na cidade são os altos níveis de favelização e violência urbana, em 2019 o 

Estado apresentou a maior taxa de mortes violentas do país 237%39 (CERQUEIRA, 2021).  

Na paisagem urbana a beleza da cidade contrasta com as numerosas favelas que estão 

espalhadas em todas as regiões da cidade, espaços com altas taxas de violência e altamente 

estigmatizados, que tiveram papel fundamental no processo de expansão da malha urbana, 

assim como na cidade de Salvador. Entre os grupos étnicos que sofrem com a exclusão, o 

estigma apesar de ser generalizado nesses espaços atinge mais profundamente os negros 

(CHALHOUB, 1996), estes têm dificuldade de acesso ao mercado de trabalho estigmatizados 

por residirem nessas localidades (BOURDIEU, 1997; KOWARICK, 2009). 

A taxa de desemprego no município chega a 14,4% para negros, ante 10,4% para 

brancos. Já o índice de informalidade no estado é de 39% (IBGE, 2019). O Estado possui cerca 

de 2,2 milhões de empreendedores, sendo que 74% destes não possui CNPJ, 65% dos 

empreendedores são homens e, seguindo a uma tendência nacional, mais da metade são negros, 

mas apenas 36,6% são empregadores, ante 46,3% de empregadores brancos40. Os dados 

evidenciam a relação desigual de gênero e raça sobre as oportunidades de ascensão entre 

empreendedores que está diretamente associada às restrições de acesso ao crédito e outros 

fatores ligados à produção e serviços de desenvolvimento empresarial (IBGE, 2019). 

                                                      
37 IBGE. Pesquisa PIB dos Municípios 2018. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101776_informativo.pdf. Acesso: 20 set. 2021. 
38 Dados extraídos do “Boletim Desigualdade nas Metrópoles” produzido pelo Observatório de Metrópoles, em 
parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e o Observatório da Dívida Social. 
Disponível em: https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-
content/uploads/2021/07/BOLETIM_DESIGUALDADE-NAS-METROPOLES_04.pdf. Acesso 05 nov. 2021. 
39 Dados extraídos do Atlas da Violência 2021. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/1375-atlasdaviolencia2021completo.pdf 

40 IBGE. Empreendedores e a informalidade no estado do Rio de Janeiro. Nota temática nº 50. Rio de Janeiro, 

2019. Disponível em:  

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Anexos/NotaSebrae_50_2019.pdf.              Acesso 

em: 2 de dez.2020. 
 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101776_informativo.pdf
https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-content/uploads/2021/07/BOLETIM_DESIGUALDADE-NAS-METROPOLES_04.pdf
https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-content/uploads/2021/07/BOLETIM_DESIGUALDADE-NAS-METROPOLES_04.pdf
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Assim como no restante do país, as desigualdades socioeconômicas entre negros e 

brancos no Rio de Janeiras são sentidas no acesso à educação, ao mercado de trabalho, nas 

diferenças salariais, entre outros indicadores sociais. A renda per capita da população é de pouco 

mais de 4 salários mínimos, sendo que cerca de 31% da população sobrevive com renda de até 

meio salário mínimo, ou seja, abaixo da linha da pobreza (IBGE, 2017). Neste cenário de altas 

taxas de desemprego e informalidade o empreendedorismo é uma saída para a falta de 

oportunidades no mercado formal de trabalho. 

 Na última década, com o acirramento da crise do neoliberalismo, caracterizada pelo 

desemprego estrutural, observou-se um aumento expressivo de um tipo de empreendedor 

motivado, não pela oportunidade, mas, pela necessidade de sobrevivência (VALE et al., 2014). 

Indivíduos que muitas vezes não possuem as condições necessárias para se inserir no mercado 

formal de trabalho, e ingressam em atividades empreendedoras em busca de geração de renda 

(SIVAPALAN E BALASUNDARAM, 2012; ZALIO, 2011). Estes indivíduos seriam, de certa 

maneira, forçados a empreender e montar seu próprio negócio, já que não haveria oportunidades 

de trabalho no mercado ou as formas existentes não seriam satisfatórias para estes. 

3.2.1 O Espaço e a cidade afroempreendedora 

 
No Rio de Janeiro assim como em Salvador, os afroempreendedores têm uma rotina 

bem agitada que envolve happy hour para a prática de network, rodadas de negócios, palestras, 

cursos voltados para a gestão dos empreendimentos, a participação de eventos e feiras, muitos 

destes interligados com o propósito de fortalecimento do afroempreendedorismo através do 

desenvolvimento de um ecossistema de afroempreendedores. Esses eventos são realizados por 

organizações e agências de fomento voltadas a promoção do desenvolvimento do 

afroempreendedorismo, como, a Vale do Dêndê, Agência Mercafro, Preta Comunicóloga, 

Movimento Black Money, o Coletivo de Entidades Negras, Pretaria, Associação de Jovens 

Empreendedores da Bahia. Entre os eventos pretos que podemos elencar no Rio de Janeiro, os 

bailes blacks que acontecem na cidade sempre acompanhados de feiras, um exemplo é o “Baile 

Black Bom” que acontece na Lapa. O “Wakanda in Madureira”, também possui características 

semelhantes, é um piquenique coletivo que acontece no Parque Madureira com a apresentação 

de atrações culturais e feira de afroempreendedores. Outro evento que se  tornou point é o 

“Encontro Preto”, na Lapa, com rodas de conversas, saraus e feiras, o evento busca estimular o 

afroconsumo. 

No mês de dezembro de 2019 acompanhamos o “Blackworking - Rodada de negócio 
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para afroempreendedores”, que foi realizado no dia 05 de dezembro de 2019, no hotel Selina, 

Bairro da Lapa - RJ. O evento teve por objetivo promover o networking e o compartilhamento 

de conhecimento entre afroempreendedores e profissionais autônomos negros. Contou com o 

apoio do Movimento Black Money, do Coletivo Pretaria, do West Gong Sound System e da 

União dos Estudantes Angolanos no Brasil - Rio de Janeiro. Tomei conhecimento sobre o 

evento através de grupo de whatsapp de professores negros. Apesar da noite chuvosa, que 

inundou as ruas nas proximidades dificultando o acesso ao local, o evento contou com um 

público significativo. 

Ao chegar ao local, a cobertura do hotel, fui recebida por duas recepcionistas que 

fizeram o meu credenciamento. O espaço era bem elegante com vista panorâmica para os Arcos 

da Lapa, ponto turístico do Rio de Janeiro bastante conhecido nacional e internacionalmente. 

Sentei-me na primeira fileira da plateia em frente a tela de projeção das apresentações e 

aproveitei para observar os demais participantes sentados ao meu lado e nas fileiras detrás. Pude 

identificar visualmente alguns professores que conhecia de outros eventos acadêmicos e do 

grupo de whatsapp de professores negros. Me apresentei a professora Talita Peixoto, uma das 

palestrantes, e falei brevemente com ela sobre a minha pesquisa antes de iniciar sua 

apresentação. 

A Roda de Conhecimento foi mediada por Katiúcha Watuze, comunicóloga, 

Afroempreendedora, integrante do Movimento Black Money e idealizadora do evento, que 

falou sobre o desafio de realizar o Blackworking “[...] ouvi de outras pessoas que pessoas pretas 

não se interessariam por um evento de afroempreendedorismo. Aí o evento mostrou que eu 

estava certa, em um dia de semana à noite com o temporal que caiu e tivemos a presença de 70 

pessoas”. 

A primeira palestra de temática “Afroempreendedorismo e Gestão Financeira” foi 

ministrada pela professora Talita Peixoto, Mestre em Administração de Empresas pela PUC-

RJ, que falou sobre a importância de manter as finanças pessoais organizadas e deu dicas sobre 

gestão das finanças empresariais. Na sequência, a apresentação sobre “Comportamento de 

Lideranças Afroempreendedoras” realizada por Tati Brandão, Mentora, Consultora e 

Treinadora em Desenvolvimento de Lideranças Negras Femininas e apresentadora do Portal 

Mulheres em Rede Compartilhando Saberes – Programa de Empreendedorismo Conversas Que 

Inspiram da ONG Asplande, abordou a temática gestão de pessoas e desenvolvimento de 

liderança. 
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Imagem 13 – Talita Peixoto, palestrante no Blackworking. Rio de Janeiro - RJ. 

Fonte: Charlene Soares (2019). 

 

 

Imagem 14 – Phérolla Mimos (à esquerda), durante oficina de turbante. Rio de Janeiro – RJ. 

Fonte: Charlene Soares (2019). 

 

Durante o intervalo das palestras, em um momento mais descontraído, foi realizada uma 

“Oficina de Turbantes” com a afroempreendedora Phérolla Mimos que interagiu com a plateia 

enquanto ensinava as técnicas para se fazer um turbante. Na sequência, a palestra “Digitalização 

da Vida e reprodução da Asili africano”, que foi ministrada por David Almeida, Doutor em 

Filosofia da Mente, Mestre em Ética e Filosofia Política e Bacharel em Filosofia pela 
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Universidade de Brasília (UNB), apresentou uma abordagem a virtualização da vida e as novas 

formas de reprodução das culturas africanas a partir do uso das novas tecnologias. O evento 

contou também com a presença do professor e escritor Renato Nogueira, que abordou a temática 

literatura infanto-juvenil afro-brasileira. O encontro foi encerrado com um Happy Hour com a 

apresentação do DJ Josdee. 

Em decorrência da pandemia de COVID-19 que atingiu o país, a pesquisa de campo 

teve que ser suspensa, o que inviabilizou temporariamente as atividades de campo nas cidades 

do Rio de Janeiro e Salvador. Com o estabelecimento dos protocolos de segurança locais em 

ambas as cidades, muitas das atividades presenciais de capacitação e fomento promovidas por 

organizações que dão suporte ao desenvolvimento do afroempreendedorismo foram suspensas. 

Posteriormente essas atividades passaram a ser realizadas em plataformas digitais como Meet, 

Zoom, Youtube, em formatos de curso EAD síncronos e assíncronos, em Lives ao vivo no 

Instagram e até no WhatsApp. 

 

3.3 AFROEMPREENDEDORISMO: CONSUMO E IDENTIDADE 

 
  O fenômeno de maior empoderamento negro, em detrimento das ideologias de 

embranquecimento no país, se amplia especialmente a partir da década de 1990 com a ascensão 

de uma parcela da população negra à classe média, estes apesar de adotarem o comportamento 

e os valores culturais de uma sociedade “branca”, demonstram um “orgulho negro” que 

aparentemente não se contrapões a vida que escolheram (FIGUEIREDO, 2002). 

 Neste contexto, surge um novo segmento de mercado denominado étnico com produtos 

voltados para a população negra, que aparecem com a proposta de valorização da cultura, 

estética e identidade afro-brasileira e africana através do desenvolvimento de produtos e 

serviços que ressignificam de maneira simbólica elementos da cultura africana e afro-brasileira 

(ALMEIDA, 2013). 

 A partir da década de 1990 com as transformações econômicas que propiciaram um 

aumento do poder de consumo da população, a “nova economia de mercado” passa a incluir a 

questão da diversidade racial, tanto em relação à representatividade na publicidade quanto na 

diversificação de produtos direcionados a população negra, especialmente voltados para a 

estética (FRY, 2002).  Esses produtos de alguma maneira contribuíram para o fortalecimento 

de uma lógica de autoafirmação de identidade racial, além de servir de estímulo para o 

empoderamento político e contribui para disseminação de uma taxonomia racial bipolar, – 

brancos e negros -, uma vez que redefiniu categorias ‘raciais’ como “‘mulatos’, ‘pardos’, 



75  

‘cafuzos’, ‘morenos’, toda a gama de categorias raciais tradicionais, em ‘negros’ apenas” (FRY, 

2002, p. 316). 

 Nos anos 2000 com as diversas transformações sociais que ocorreram no Brasil, com 

melhorias na qualidade da educação e democratização do acesso ao nível superior, ampliação 

de ofertas no mercado de trabalho, a implementação de políticas públicas voltadas a 

redistribuição de renda e de combate ao racismo que contribuíram sobremaneira para a ascensão 

de uma parcela considerável da população negra à classe C. Nesta nova conjuntura 

empreendedores e empresários negros vislumbraram novas oportunidades de negócios entre a 

necessidade pragmática dos consumidores e a afirmação identitária (ALMEIDA, 2013). 

 Os afroempreendedores foram responsáveis por criar todo um nicho de mercado 

utilizando elementos da cultura afro-brasileira e africana com vistas a promover a valorização 

da cultura e identidade negra. Estes empresários ao desenvolverem produtos exclusivos para 

uma população até então marginalizada e estigmatizada foram também responsáveis pela 

concepção de um marcador político contra a ideologia do branqueamento que atuava 

perpetuando o racismo na sociedade, seja nas relações sociais, bem como nas relações 

comerciais, contribuindo para a construção de subjetividades subalternas (ALMEIDA, 2013). 

 Em comum com o público-alvo principal dos seus produtos os afroempreendedores tem 

a experiência de não encontrar produtos que correspondam a suas características físicas e 

culturais, uma experiência de racismo compartilhada por milhares de afrodescendentes no 

Brasil (NASCIMENTO, 2018). Durante o nosso trabalho de campo encontramos diversos 

relatos de afroempreendedores que inovaram a partir da escassez ou falta de determinados 

produtos em setores como beleza, estética, moda, artesanato e decoração, além do setor 

editorial, entre outros. Os produtos simplesmente não existiam, ou se existiam não se 

adequavam aos seus corpos, tons de pele, cabelos, e etc... é o caso da Empresária baiana Fabiana 

Pontes, 44, CEO da Ouromim, que passou a fabricar seus próprios acessórios para expressar a 

sua religiosidade, o candomblé, com a temática dos Orixás, uma vez que não encontrava nada 

no mercado que a contemplasse. 

Quando eu senti a necessidade de usar acessórios que fizessem referência a 

minha religião (o candomblé) e da forma que eu idealizava eu não encontrava 

em outros espaços, e muito ligado a miçangas. Então comecei a fazer para 

mim e as pessoas passaram a olhar e querer também encomendar. Foi aí que 

percebi que estava me dando um certo lucro, além da satisfação pessoal, e aí 

comecei a aumentar as vendas, a pensar em um nome para a marca e aí já fui 

incrementando a partir dessa minha necessidade pessoal minha mesmo. 
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Comecei com as impulsas observando muito os modelos do quelê que é a joia 

do Orixá, uma reprodução em forma de pulseira [...] depois participando de 

feiras as pessoas passaram a pedir mais acessórios foi aí que ampliei para 

brincos, colares, além das pulseiras.  

 Assim como Fabiana, a Empresária Rosilene Borges, 53, dona da marca Piabas também 

enxergou uma oportunidade de negócio a partir da escassez do mercado, no caso de Rosilene, 

ela não encontrava biquínis que se adequassem ao seu corpo após se tornar mãe e ver seu corpo 

passar por diversas transformações, ela também sentia falta de peças mais coloridas, então a 

empresária aproveitou as habilidades que possuía como costureira experiente e passou a 

fabricar uma linha de moda praia exclusiva para plus size para mulheres negras utilizando 

capulanas (tecido africano). 

Sempre trabalhei com moda praia, eu morava em Santa Teresa, ali perto da 

praia do Flamengo, então eu ia muito pra o Aterro do Flamengo e para a praia 

do Flamengo. Eu era magra, mas tinha os seios fartos, por isso gostava de usar 

biquíni cortininha, só que depois da terceira maternidade a gravidade atuando 

em meu corpo, o corpo já não era mais a mesma coisa, eu não me sinto mais 

contemplada e confortável para usar o cortininha, na época era muito usado o 

modelo meia taça, eu achava lindo, mas não tinha meia taça pra 

mim...ninguém se interessava em atender esse público. Isso vai mudar um 

pouco a mudança nos padrões de beleza e o surgimento das modelos pluz size. 

Então eu sempre dizia que quando tivesse uma oportunidade criaria uma moda 

para mulheres de corpos reais.[...] Então quando eu olhava para essa moda ela 

não me representava, nem em termos de cores, nem em termos de modelagem, 

de tamanho, de nada. 

 A empresária Madalena Maria Bispo da Silva, conhecida como Mada Negrif, 48, conta 

que por ser uma mulher alta com seios e ancas tinha certa dificuldade de encontrar roupas.  

“A base de inspiração era sempre a Madalena, então Madalena enquanto 

mulher negra de quase 1:80 (metros de altura), uma mulher que tinha seios e 

ancas, que precisava vestir esse corpo. Então uma roupa que marcasse na 

medida certa, que não marcasse nada, eu sempre tive esse olhar para esse 

corpo. [...] Quando coloco a roupa na sacola (para vender) percebo que outras 

mulheres também desejam essa atenção, porque o mercado da moda não dava 

atenção a essas mulheres”.   

 Sansone (2000, p. 88) destaca que o consumo é um marcador étnico, portanto, cultural, 

uma forma de combate a opressão, uma vez que pode ser usado como forma de resistência de 

homens e mulheres negras contra o racismo, além de uma forma poderosa de expressão de 
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cidadania, este ganhou importância na “determinação de status entre os negros no Novo 

Mundo”. 

 Fry (2002) destaca o potencial político que a preocupação estética pode ter, de acordo 

com o autor, as mudanças de representação e autoapresentação podem contribuir para acabar 

com a discriminação e as desigualdades, promovendo uma “sociabilidade intensa” que 

possibilite à “formação de uma identidade ‘negra’ coletiva e vá além do interesse comum de 

produzir beleza” (Idem, p. 324). 

 Para Almeida (2011), o processo de mercantilização e consumo da cultura negra faz 

parte de projeto maior de inclusão simbólica no campo discursivo da produção de 

representações sociais tendo grande impacto na construção de subjetividades e identidades. 

Sendo assim, a prática de mercantilização e de consumo que envolvem o afroempreendedor e 

seus clientes ultrapassam os limites da simples troca comercial, tendo em vista que através dessa 

interação ambos compartilham símbolos culturais, visões de mundo, autoafirmação, estilo de 

vida e posicionamento político antirracista. 

 Empresários negros que atuam no mercado étnico, ainda que não engajados com a 

questão racial, produzem muito além de produtos e serviços para consumo, estes produzem 

engajamento através do consumo, atuando como agenciadores da causa racial por meio da 

elaboração de produtos e serviços que além de serem pragmáticos funcionam como instrumentos 

antirracistas, especialmente os produtos votados para a cultura, estética, moda e educação, estes 

tem o potencial de atuar na construção de identidades afrodescendentes de maneira positivadas, 

contribuindo para a reversão de um processo histórico de construção de identidades negras 

subalternizadas pautado no racismo.  
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CAPÍTULO IV 

 

 
 

4 AS DONAS DOS NEGÓCIOS: AFROEMPREENDEDORISMO FEMININO 

DESIGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA NO MERCADO EMPRESARIAL 

 

Neste capítulo apresentaremos as peculiaridades do afroempreendedorismo feminino. 

Na contemporaneidade é inegável a existência de desigualdades sociais produzidas a partir de 

variáveis como gênero, raça/etnia, nacionalidades, entre outras, que quando se cruzam 

produzem múltiplos eixos de opressões e subalternidades (CRENSHAW, 2002). Neste capítulo 

pretendemos debater o lugar ocupado pelas mulheres negras no debate do empreendedorismo/ 

afroempreendedorismo. 

As variantes raça e gênero constituem fatores preponderantes na produção de eixos de 

opressão e dominação41, assim como também são elementos que possibilitam potencializar a 

trajetória de indivíduos produzindo formas de resistência a modelos impostos pela 

colonialidade42, é o caso das afroempreendedoras que atuam na promoção da cultura, estética e 

identidade africana e afro-brasileira  e no combate ao racismo utilizando como instrumento a 

atividade empreendedora. Esse movimento é um levante contra a ‘colonialidade do poder’ que 

impôs as populações não brancas colonizadas nas américas locais e papéis sociais 

subalternizantes (QUIJANO, 2005). 

Lugone (2008, p.79) destaca que a colonidade não se refere apenas a classificação racial, 

mas a todo um sistema complexo de poder que domina todas as relações sociais, desde o sexo, 

a autoridade coletiva, o trabalho, a subjetividade, a intersubjetividade. Para a autora a 

colonização impôs a concepção ocidental de gênero através do “Sistema colonial de gênero” 

que opera pela intersecção dos fatores raça, gênero, sexualidade e classe. 

Na contemporaneidade os povos subalternizados reivindicam novas narrativas e a 

possibilidade de disputar e ocupar novos espaços e papéis sociais. O discurso afroempreendedor 

que evoca uma ‘nova’ forma de empreender a partir de uma perspectiva de valorização cultural 

e identitária e de uma linguagem própria, que emerge das periferias do país. Um 

                                                      
41 De acordo com Lugones (2008), o sistema de gênero é não só hierárquica mas racialmente diferenciado, e a 
diferenciação racial nega humanidade e, portanto, gênero às colonizadas. 
42 Para além de eixos de opressão, a interseccionalidade quando combina marcadores como gênero, raça e 
classe, entre outros, pode produzir novas formas de resistências e organização coletivas (Bernardino-Costa, 
2014). 
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empreendedorismo afroempreendedorismo que evoca uma identidade étnica de pertencimento, 

além de lançar mão de recursos e elementos culturais até bem recentemente marginalizados e 

subalternizados. O empoderamento socioeconômico através do mercado. A busca por inclusão 

socioeconômica de uma parcela considerável da população, bem como a atuação antirracista 

que se desenvolve a partir do ato de empreender e a partir de uma atividade 

empreendedora/afroempreendedora. Neste contexto “a ‘cultura’ não pode ser entendida apenas 

enquanto um produto ou uma prática, uma vez que ela se torna ao mesmo tempo um ‘recurso43’ 

de reivindicação de um lugar na economia, configurando-se como um importante mecanismo 

de fortalecimento político” (SILVA, 2017). 

De acordo com dados do SEBRAE (2019), as mulheres representam quase metade dos 

empreendedores do Brasil, 48% Microempreendedores Individuais (MEI), e atuam 

principalmente em atividades de beleza, moda e alimentação. Outro dado importante é que 45% 

delas são chefes de família e 55,4% trabalham em suas próprias casas. Elas são maioria nos 

setores de comércio (52,95%), indústria (65,20%) e serviços (55%). Segundo dados de uma 

pesquisa realizada pela Rede Mulher Empreendedora, durante a pandemia houve um 

crescimento de 40% no empreendedorismo feminino, esse aumento bem que poderiam ser um 

motivo de comemoração, não fosse o fato de ter se dado em meio a uma crise socioeconômica 

desencadeada pela pandemia de Covid-19. 

Outros dados bastantes relevantes sobre o empreendedorismo feminino é que as 

mulheres donas de negócios possuem um nível de escolaridade 16% superior aos homens, mas 

faturam 22% menos (SEBRAE, 2019), 69% tem graduação ou pós-graduação enquanto entre 

os homens esse índice é de 44%. Outra desvantagem verificada na pesquisa é com relação ao 

acesso ao crédito e as linhas de financiamento, as empresárias acessam um valor médio de 

empréstimos menores que os homens, aproximadamente R$ 13 mil a menos, mas pagam taxas 

de juros mais altas, cerca de 3,5% a mais, apesar de possuírem índices de inadimplência 13% 

mais baixos que os homens.  

No caso das mulheres negras, elas são a maioria das empreendedoras do país, sendo 

60% do número de empreendedores do Brasil (GEM, 2020), na Bahia essa proporção é ainda 

maior, 83% das donas de negócios se autodeclaram negras (SEBRAE, 2019). Mas, apesar de 

serem maioria das empreendedoras brasileiras, as mulheres negras são as que enfrentam os 

maiores obstáculos na hora de montarem seus negócios, 51% delas empreendem por 

                                                      
43 A cultura como ideia de recurso tenta solucionar problemas sociopolíticos, entre eles, os de diversidade e de 
intolerância, entre outros, bem como pode ser utilizada como instrumento para impulsionar o crescimento 
econômico e a geração de emprego (Yúdice, 2013). 
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necessidade de sobrevivência, devido a exclusão do mercado de trabalho, no caso das 

empreendedoras brancas esse índice cai para 35%. Elas possuem maior participação em áreas 

com menor rendimento, como nos serviços domésticos ou de cuidados, ou em atividades de 

beleza como cabeleireiras e manicure e nos serviços ambulantes de alimentação. Elas atuam 

também no comércio varejista, com confecções de roupas, atividades de ensino, entre outros. 

Empreendedoras negras também possuem os menores rendimentos, R$ 1.384 por mês. Metade 

do valor recebido pelas empreendedoras brancas, R$ 2.691, e 42% dos rendimentos dos homens 

brancos (R$ 3.284) (SEBRAE, 2019). 

As empreendedoras negras também são maioria na informalidade, apenas 21% das 

empreendedoras negras possui CNPJ, contra 42% das mulheres brancas. No período da 

pandemia elas foram as mais afetadas, 36% delas tiveram que fechar seus negócios e muitas 

não possuíam infraestrutura para tornar seus negócios em delivery ou online (SEBRAE, 2020).  

Durante a pandemia o Governo Federal anunciou medidas emergenciais de acesso ao 

crédito voltadas a empresários donos de micros e pequenos negócios e MEIs 

(Microempreendedor Individual) em todo o país, para que estes pudessem garantir a 

manutenção de seus negócios, mas a realidade foi muito diferente, milhares de empreendedores 

tiveram o acesso ao crédito negado e muitos, sem alternativas, tiveram que fechar as portas. 

Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE44 em parceria com a Fundação Getúlio Vargas durante 

a pandemia revelou que 60% dos micro e pequenos empresários que buscaram empréstimo 

tiveram o acesso ao crédito negado. De acordo com o estudo, 29% dos empresários afirmaram 

desconhecimento das medidas implementadas pelo governo de acesso ao crédito para evitar 

demissões. Outro dado importante divulgado é de que os empresários negros (56%), tiveram o 

acesso ao crédito negado com maior frequência que os brancos (43%). No caso da 

empreendedoras negras esse dado é ainda maior, 58% delas tiveram negativas como respostas, 

sendo que apenas 25% delas apresentavam restrições de crédito registradas no SPC ou Serasa. 

Há uma grande burocracia que impede o acesso ao crédito a empreendedores negros que 

enfrentam obstáculos maiores que os outros empreendedores (PAIXÃO, 2017a, 2017b), entre 

eles, o CPF ou CNPJ negativados no Serasa ou Cadin e, com mais frequência, a falta de 

garantias ou avalistas. 

Estudos de PAIXÃO (2017a, 2017b) revelam um mecanismo discriminatório utilizado 

pelo setor financeiro baseado em estereótipos e preconceitos que explicaria uma maior negação 

de crédito e maiores juros para empreendedores negros em comparação com os brancos, o que 

                                                      
44 Pesquisa “O impacto da Pandemia do Coronavirus no pequenos negócios”.  
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configuraria racionamento de crédito com viés racial, uma imperfeição do mercado que traria 

sérias consequências para esse segmento de empreendedores. 

Os dados apresentados são um reflexo das desigualdades raciais no país e das diferenças 

de oportunidades entre negros e brancos que permeiam a sociedade brasileira, são um 

demonstrativo da sofisticação do funcionamento do racismo estrutural, que impacta a vida de 

milhares de afroempreendedores no país, dificultando o desenvolvimento socioeconômico 

desses indivíduos e, mesmo, do país, uma vez que, o desenvolvimento do Brasil está também 

atrelado ao desses micro negócios, já que seus rendimentos hoje representam 30% do PIB 

brasileiro, de acordo com informações do Portal do Empreendedor do Governo Federal. 

As informações apresentadas ratificam a importância da análise das variantes raça e 

gênero como fatores determinantes no processo de inserção de mulheres negras no mundo 

empresarial, já que estas constituem obstáculos ainda maiores no desenvolvimento da atividade 

empreendedora em uma sociedade marcada pelo sexismo e machismo, tais fatores se traduzem 

em desníveis de rendimentos entre empreendedores em função do gênero e raça, assim como 

ocorre entre trabalhadores e trabalhadoras negros, em que estes em sua maioria se tornam 

empreendedores em setores menos privilegiados e com altos índices de informalidade, em 

pequenos empreendimentos com menor estabilidade (NUNES E SANTOS, 2016).  

 

4.1 AFROEMPREENDEDORISMO FEMININO NA CIDADE DAS MULHERES 

 As “baianas de acarajé”, símbolo da Bahia, são um exemplo da importância 

socioeconômica e cultural da mulher negra na cidade de Salvador, conhecida também como 

“Roma Negra”45, e do poder da mulher negra frente aos obstáculos impostos pela escravidão e 

pela colonialidade do poder, que estrutura a sociedade brasileira sob a perspectiva da 

hierarquização racial, sempre atribuindo as mulheres negras espaços e papeis subalternizantes 

e subalternizados. 

 Com toda certeza, podemos afirmar que as baianas de acarajés que transitavam as ruas 

da cidade de Salvador e que também são registradas nas ruas do Centro do Rio de Janeiro com 

seus tabuleiros repletos de quitutes, ainda no período colonial,  são um dos primeiros indícios 

de “negócio preto”46, partindo da perspectiva do trabalho autônomo e da auto gestão do negócio 

e do lucro, dentro das possibilidades apresentadas de trabalho experienciadas por pessoas 

negras em uma sociedade extremamente racializada que ao longo de sua história empurrou a 

                                                      
45 Babalorixá Mãe Aninha,  fundadora do Terreiro Ilê Axé Apó Afonjá, ao se referir a Salvador como centro 
difusor da religião de matriz africana no Brasil. 
46 Empresas cujos donos são pessoas autodeclaradas negras/pardas, segundo a classificação do IBGE. 
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população negra deliberadamente para espaços de invisibilidade e subalternidade, tanto 

institucionalmente através de leis que dificultaram o acesso  à educação47, impediam o acesso 

a terra48 e, até, que facilitavam o encarceramento49 de homens negros, quanto por meio de um 

consenso social formado a partir de conceitos amplamente difundidos de inferioridade racial 

que desqualificavam pessoas negras afirmando até uma suposta predisposição para a 

marginalidade. 

A atividade ultrapassou os séculos e segue mais viva do que nunca na capital baiana, 

onde em cada canto da cidade podemos encontrar um tabuleiro montado para a venda da iguaria. 

Atualmente as mulheres negras representam 83% das empreendedoras que tem o seu próprio 

negócio do Estado (SEBRAE, 2019), um reflexo dos altos níveis de desocupação que atinge a 

Bahia, que lidera o ranking do desemprego do país com cerca de 21,3% da população 

desocupada, número agravado pela pandemia de COVID-19 (PNADC, 2021). A taxa de 

informalidade também é uma das mais altas do país com cerca de 52% da população, sendo 

maior entre as mulheres que concentram 43% dos informais, entre os homens a taxa fica em 

39% (PNADC, 2020). 

Na cidade de Salvador elas atuam principalmente em segmentos como beleza, moda, 

artesanato produção cultural e educação. Visitando os eventos e feiras na cidade de Salvador, a 

exemplo da ‘Feirayê’, ‘Vozes do afroempreendedorismo’, Projeto Vozes de Mulheres Negras, 

entre outros, foi possível notar que as mulheres realmente dominam o segmento dos 

afroempreendedores. É importante destacar que nos últimos anos tem se surgido várias 

iniciativas que apoiam o desenvolvimento do empreendedorismo feminino e negro50, o próprio 

SEBRAE tem um programa voltado exclusivamente para mulheres, o SEBRAE DELAS – 

Mulher de Negócios, que é uma iniciativa de aceleração de negócios geridos por mulheres. 

O programa oferece qualificação através do desenvolvimento de competências técnicas 

e socioemocionais através de workshops de conteúdo e mentorias coletivas, com o objetivo de 

gerar negócios inovadores, sustentáveis e com propósito; eventos e networking que conectam 

                                                      
47 Em 1837, foi sancionada uma lei para proibir pessoas escravizadas nas escolas públicas. 
Decreto Couto Ferraz de 1854, que regulamentava o ensino primário e secundário da Corte, instituía que, no 
ensino primário, “Não serão admittidos á matricula, nem poderão frequentar as escolas: [...] §3º. Os escravos”. 
A interdição também era para a instrução secundária (BARROS, 2016). 
48 “Os marcos do desenvolvimento capitalista foram a abolição do tráfico e a lei de terras em 1850 através dos 
quais foram feitas tentativas para reter nas terras com vínculos de trabalho os libertos, impedindo sua 
dispersão pelo território nacional e o acesso a pequena propriedade” (GADELHA, 1989). 
49 No código penal de 1890, no capitulo XII – Dos Vadios e Capoeiras, estavam previstas punições para aqueles 
que fossem acusados de ociosidade e prática de capoeira. Os artigos 399, 400 e 401 eram específicos à 
vadiagem e previam penas de 15 a 30 dias de reclusão para os condenados. 
50 Empreendedorismo praticado por pessoas pretas/pardas também chamas de afroempreendedores. 
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pessoas e negócios, divulgando produtos e serviços e a promoção de parcerias através de 

seminários, encontros e sessões de negócios. O programa também disponibiliza conteúdo sobre 

aspectos macroeconômicos, mercado, setor de atuação e boas práticas de outras organizações, 

além de informações relevantes para acelerar o desenvolvimento dos negócios. 

Na cidade há ainda iniciativas de organizações e entidades locais com foco prioritário 

no apoio e no desenvolvimento de negócios gerenciado por mulheres, entre elas, as loja 

colaborativa Negros Solidários, iniciativa do Coletivo de Entidades Negras (CEN) e a 

Dandakaya, ambas priorizam mulheres, especialmente as chefes de família, em seus editais;  a  

DIVER.SSA, criada pela empresária Ítala Herta, é uma startup focada em educação 

empreendedora voltada para mulheres, recentemente o Banco Itaú em parceria com a  

DIVER.SSA lançou a aceleração “Itaú Mulher Empreendedora”. Tem também iniciativas 

nacionais, como a Empreende Aí, Escola de Negócios da Periferia, e Yunus Negócios Sociais 

que lançaram o programa de aceleração A.M.E.I (Aceleração de Mulheres Empreendedoras de 

Impacto). 

A Escola de Administração de Empresa de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV EAESP) em parceria com a Feira Preta, o Afrobusiness e a Diáspora Black, lançou em 

2019 o programa “Raça e Mercado”51 com o objetivo de fomentar o tema empreendedorismo 

negro. Entre as atividades do projeto, a realização de encontros mensais, publicações e criação 

de conteúdos audiovisuais sobre negócios pretos e a criação do observatório de 

acompanhamento de informações e dados do ecossistema. O Google também lançou em 2021 

um programa de aceleração voltado para empreendedoras latino-americanas, o objetivo é 

incentivar o crescimento de startups lideradas por mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, 

engenharia e matemática. 

Após realizar entrevistas com afroempreendedoras na cidade de Salvador e acompanhar 

as atividades desenvolvidas por estas em seus respectivos ambientes de trabalho, em feiras e 

eventos, alguns pontos me chamaram atenção, as afroempreendedoras da nova geração do 

empreendedorismo que se autodenominam afroempreendedoras e que possuem negócios 

estabelecidos a partir de 2015, são em sua maioria universitárias e utilizam o 

afroempreendedorismo como ferramenta de ativismo antirracismo, algumas utilizam os 

recursos adquiridos com as atividades empreendedoras para gerar renda para a manutenção na 

universidade, outras contam com a renda para complementar o sustento da família e têm, ainda, 

aquelas que empreenderam por vocação em uma determinada área. Há um grupo que 

                                                      
51 O programa Raça e Mercado foi apresentado na introdução desse trabalho. 



84  

empreendeu por oportunidade ou vocação e outro por necessidade dentro de um contexto de 

exclusão no mercado de trabalho vivenciado em sua maior escala por mulheres negras. 

Outro ponto que me chamou atenção tanto na capital baiana quanto na cidade do Rio de 

Janeiro, durante a minha incursão no campo, foram as redes de sociabilidade, solidariedade e 

afeto, para além da natureza econômica da atividade empreendedora/afroempreendedora 

desenvolvida por estes indivíduos, que se formam a partir da perspectiva afroempreendedora 

que para estes representa muito além do que um meio de ganhar dinheiro ou de subsistência, 

mas é claro que todos almejam o sucesso de seus negócios. O afroempreendedorismo agrupa 

uma categoria de indivíduos que compartilham diversas afinidades, em sua grande maioria são 

indivíduos que possuem vivências periféricas, em áreas ‘segregadas’ da cidade, seja pela 

dinâmica urbana, pelas limitações de mobilidade por conta da ineficiência do transporte público 

e das precárias condições de infraestrutura próprias de bairros dos periféricos desassistidos pelo 

poder público. De uma maneira geral eles destacam em suas falas a vontade de transformar o 

mundo em um local melhor para vivências pretas, em um local que a experiência preta não seja 

a experiência de outridade, de negação da humanidade, de exclusão. É claro que a primeira 

motivação de todos ao empreenderem foi a de ganhar dinheiro a partir de suas soluções e 

inovações, mas os próprios produtos e serviços que oferecem dão pistas sobre o engajamento 

político e social de cada um deles, em menor ou em maior grau. Outro ponto que foi possível 

perceber é que o ecossistema afroempreendedor, além de contribuir para fomentar e alavancar 

negócios, é também um catalizador desse engajamento entre os atores sociais envolvidos no 

processo. 

 

4.2 AFROEMPREENDEDORISMO FEMININO NO RIO DE JANEIRO 

 No Rio de Janeiro as mulheres representam 37% dos empreendedores (cerca de 722 

mil), 33% desses empreendimentos são formalizados, destas 12% são empregadoras. A maioria 

das empreendedoras cariocas atuam no setor de serviços, 63%, outros 23% atuam no setor de 

comércio, 12% na indústria, já na construção civil elas são apenas 0,6%, os homens representam 

24% do setor (PNAD-C 4°trimestre 2020). As mulheres donas de negócio são maioria nos 

níveis de instrução mais alto, sendo 40,9% com ensino superior (incompleto ou mais) contra 

29,6% dos homens. Já entre aqueles que tem fundamental (completo ou incompleto) os homens 

são maior parte com 32,7% contra 17,3% de mulheres (PNADC 4°trimestre 2020). 

 Na capital carioca organizações como a Asplande (Assessoria e Planejamento para o 

Desenvolvimento), a Rede Brasil Afroempreendedor, além do Instituto Feira Preta, Instituto 

Adolfo Bauer, além dos coletivos e Colabs (Projetos colaborativos), entre outros,  formam uma 
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rede de apoio que atua fomentando o desenvolvimento do afroempreendedorismo e de afro 

negócios, oferecendo capacitações e mentorias voltados para a gestão do empreendimento e, 

principalmente, para as finanças, um calcanhar de aquiles sempre mencionado por 

empreendedores, outra temática frequente tratada durante os eventos é a presença digital e o 

Marketing. No Rio de Janeiro, assim como na cidade de Salvador, é notório que o 

afroempreendedorismo é feminino sobretudo no ramo de atividades da moda, acessórios, 

estética e mesmo artesanato, foi possível chegar a essa conclusão a partir da observação do 

campo, nos locais de atuação dos afroempreendedores, as feiras, as lojas colaborativas e nos 

eventos voltados para o afroempreendedorismo. Elas são as empreendedoras da cultura negra. 

 Gabriella Maria, 37, dona da Afroafeto, trabalha com a estética negra voltada a 

fotografia, graduada em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a 

empresária conta que criou a Afroafeto em 2018 em meio à crise do desemprego no Rio. 

Gabriella diz que sempre fotografou, mas foi nesse período resolveu assumir a carreira de 

fotógrafa profissional.  

[...] comecei com indicações e depois foi crescendo... hoje em dia eu já tenho 

algumas coisas no meu currículo como algumas capas de discos, algumas 

exposições, já fui finalista, já sai em alguns livros. Estou aqui nessa caminhada 

do afroafeto em 2022 eu faço 5 anos atuando com a fotografia profissional.  

Segundo a empresária, “o Afroafeto tem por objetivo enaltecer a todos os afetos e em 

especial afetos negados”. O público alvo da empresa são mulheres negras, na faixa etária entre 

25 e 40 anos, mães, avós, madrinhas que tenham certo contato com a temática racial. “Quando 

opto por mostrar a maioria de pessoas negras no meu portfolio, trabalho para que as pessoas 

deixem de associar a pele negra a falta de afeto, falta de amor e [para mostrar que] pessoas ditas 

comuns, que não são modelos, são belas também”. 

A empresária conta que o maior obstáculo na abertura da empresa foi a aquisição dos 

equipamentos que são muito caros e cotados em dólar, mas que possuía algumas economias e 

contou também com o apoio da família. Para o futuro da Afroafeto Gabriella tem a expectativa 

de reestabelecer seu negócio bastante afetado pela pandemia. A empresária aspira se tornar 

referência na fotografia e viajar com o seu trabalho pelo mundo, além de continuar mostrando 

através do seu trabalho o afeto nas famílias negras e afetar positivamente as pessoas. 

 A partir de 2015, ano que inaugura a Década Internacional dos Afrodescendentes 

declarada pela ONU (Resolução n. 68/237, de 23 de dezembro de 2013), o mercado de feiras 

afro experimenta um alto crescimento, reflexo da movimentação de mulheres negras que na 

última década, alavancadas pelas ações afirmativas, sobretudo no ensino superior, passaram a 
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ter acesso as universidades e atuarem como intelectuais produzindo novos conhecimento, 

questionamentos e reivindicações, essas passam a disputar narrativas dentro desses espaços, 

tais demandas produzidas nesses espaços por essa nova mulher negra intelectualizada passam 

também reverberar na sociedade como um todo. 

 Essa mulher negra dentro da academia passa a sofrer o racismo institucionalizado em 

um espaço que não se pensou diverso e inclusivo em sua concepção e que, portanto, é 

extremamente hostil a sua presença negando a sua intelectualidade e a sua capacidade de 

produção de conhecimento. Neste contexto o cabelo crespo, um dos símbolos do racismo 

sofrido principalmente por mulheres negras, que eram compelidas a usá-los presos, a doma-los 

como uma fera, a derruba-lo/ ‘desmaia-lo’ através das técnicas mais sofisticadas de alisamento, 

assim como na década de 70 com o movimento Black Power, passa ser evocado e exibido por 

estas como símbolo de resistência a opressão do racismo. 

 Mas o ponto alto dessas mobilizações foi a 1ª Marcha das Mulheres Negras que 

aconteceu no dia 18 de novembro de 2015, em Brasília (DF). O evento reuniu mais de 50 mil 

mulheres negras das cinco regiões do Brasil que marcharam contra o racismo, a violência e pelo 

Bem Viver. Como desdobramento das marchas, houve um movimento de efervescência das 

feiras negras em todo país. 

Antes do evento, foram realizadas pré-marchas nas cidades de São Paulo, a “1º Marcha 

do Crespo”, no Rio de Janeiro, a “Pré-Marcha de Mulheres Negras 2015”, ambas no dia 26 de 

julho de 2015, e na cidade de Salvador, a “Marcha do Empoderamento Crespo”, que aconteceu 

no dia 7 de novembro. Os eventos protagonizados por mulheres negras deram destaque ao 

movimento de mulheres negras e as suas reivindicações que nos últimos anos tem se fortalecido 

graças ao ingresso das mulheres negras na academia e da popularização dos estudos 

interseccionais52que colocam raça, gênero e classe como variantes primordiais nos estudos 

sobre desigualdades. 

 No Rio de janeiro, um ano antes da 1ª Marcha de Mulheres Negras, em 2014, surge a 

Feira Crespa, idealizada  por  uma  estudante  de produção cultural, moradora da Pavuna, bairro 

localizado na zona norte da cidade, que juntamente com outros quatro jovens também 

moradores da localidade, compartilhavam o  desejos  de trazer novos  referenciais  culturais 

para o bairro, orientados pela  estética e moda afro. A feira é um resultado do trabalho de 

                                                      
52 Sobre os estudos interseccionais, eles foram desenvolvidos por Creshaw (2002), de acordo com a autora, as 

formas de opressão se entrecruzam em determinados pontos produzindo posições sociais ocupadas por 

determinados indivíduos. Dessa maneira, o racismo, o sexismo e a dominação de classe atuam de forma 

integrada restringindo ou potencializando a trajetória dos indivíduos na sociedade. 
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fomento realizado pela Agência de Redes para Juventude que atua desenvolvendo projetos 

idealizados por jovens moradores de áreas periféricas em seus respectivos territórios. Ao longo 

da sua trajetória a feira se transformou em um espaço de valorização da mulher negra e da 

cultura negra, bem como, de fortalecimento do afroempreendedorismo. 

No mesmo ano é notado o aparecimento de outras feiras com a mesma proposta da Feira 

Crespa na cidade, entre elas: “Feiras   Projeto Meu Cacho & Meu Crespo”,  “Feira  Ubuntu”,  

“Odara  Bazar”, “Produção  Cultural  afirmativa”,  “Feira  Cultural  Preta”,  “Feira  Cultural  

Meu  Black Tem Poder”, “Mercado da Preta”, “Zumb’Art”, “Eloya Feira Cultural 

Africanidades”, “Baobab”, “Feira Cultural Africanidades”. 

Dois aspectos notados durante a pesquisa de campo é que as Feiras, em sua maioria 

periféricas, e as lojas colaborativas localizadas em regiões centrais da cidade, em áreas nobres 

e, até mesmo, em Shoppings, têm sido espaços essenciais de ocupação e sobrevivência desses 

negócios, porém, foi interessante notar durante a pesquisa um movimento de digitalização dos 

negócios que terminou sendo acelerado devido a pandemia de COVID-19. Com a crise sanitária 

muitos empreendimentos tiveram que migrar forçosamente para o digital para se manterem em 

funcionamento. Mas aqui temos um outro problema, nem todo afroempreendedor conseguiu 

migrar para o digital durante a pandemia, muitos tiveram dificuldade por falta de informação 

ou por serem menos escolarizados (SEBRAE, 2020).  

 

4.3 ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR: REDES QUE ALAVANCAM O 

AFROEMPREENDEDORISMO 

 

Durante os eventos que participamos percebemos que existiam conexões entre 

organizações, instituições, empresas e empreendedores participantes, que atuavam de forma 

mais ou menos interconectada, interligando-se em um ecossistema empreendedor, neste 

contexto foi possível distinguir pelo menos 3 tipos de atores sociais: os fomentadores do 

empreendedorismo, os aceleradores de empreendimentos e os empreendedores. 

O ecossistema de empreendedorismo é definido como um conjunto de empreendedores 

interconectados; organizações empreendedoras como empresas, capitalistas de risco, 

investidores anjo, bancos; entidades a exemplo de universidades, agências públicas, organismos 

financeiros; e processos empreendedores como a taxa de natalidade de negócios, número de 

empresas de alto crescimento, níveis de "empreendedorismo de sucesso, número de 

empreendedores em série, o grau de mentalidade “venda tudo” dentro das empresas e níveis de 

ambição empreendedora que formalmente e informalmente se agrupam e se conecta a fim de 
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mediar e gerir o desempenho do empreendedorismo local (MASON E BROWN , 2014, p. 5). 

As principais características do ecossistema empreendedor é a interdependência, a 

proximidade geográfica, cada ecossistema guarda características distintas do local a que 

pertence e por fim a característica de possuir uma dinâmica evolutiva, que o considera como 

um organismo vivo, onde ocorre interações e trocas constantes de recursos (ISENBERG, 2010; 

WEF, 2013; STAM, 2015). Isenberg (2011; 2013) propõe um modelo de ecossistema de 

empreendedorismo composto por seis domínios: políticas públicas, capital financeiro, cultura, 

instituições de suporte, recursos humanos e mercados. A Figura 1 apresenta o modelo. 

 

 

Figura 1 – Ecossistema de Empreendedorismo 

Fonte: Isenberg (2011) 

De acordo com Isenberg, os recursos tendem a se concentrar de maneira local, se atrair 

mutuamente e gravitar uns sobre os outros. Nesse contexto, a missão do governo é proporcionar 

as condições para que o empreendedorismo prospere, nesse sentido o Estado tem o papel de 

estabelecer marcos regulatórios, desenvolver leis e desburocratizar a vida de micro e pequenos 

empreendedores (ISENBERG, 2011, 2010; MASON e BROWN, 2014). Cabe ao governo ainda 

organizar e simplificar os regimes tributários, descriminalizar a falência, proteger os acionistas 

dos credores, criar e liberalizar mercados de capitais, bem como simplificar os processos de 

rescisão de contrato de trabalho e apoiar os desempregados (ISENBERG, 2010). 

As ações do governo devem  ser complementada pelo apoio de empreendedores mais 

experientes que tem o papel de liderar o ecossistema e apoiar os empreendedores iniciantes, 
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principalmente através das atividades de mentorias (MASON e BROWN, 2014). No entanto as 

políticas públicas só ganham eficiência se vierem acompanhadas de investimento  de capital 

financeiro para as startups. Estudos destacam a importância do acesso ao capital para o 

desenvolvimento do ecossistema empreendedor, bem como, do acesso a mercados e recursos 

humanos (WEF, 2013). Neste sentido, o capital financeiro deve estar disponíveis e acessíveis 

para todos no ecossistema (STAM, 2015) contribuindo dessa maneira para a redução do custo 

do capital, além de facilitar o fluxo de dinheiro (KSHETRI, 2014).  

No domínio da cultura atuam as instituições informais que tem o papel de passar 

segurança aos empreendedores, a tolerância à falha é um dos aspectos importantes a ser 

considerado, uma vez que, em geral, muitos empreendedores fracassam várias vezes antes de 

obterem o sucesso (ISENBERG, 2010; 2013). O domínio da Cultura é responsável por 

desenvolver a valorização ao empreendedorismo na sociedade comunicando seus benefícios, 

além de estimularem pessoas a empreenderem através de premiações e divulgação de 

empreendedores locais (ISENBERG, 2011).  As Instituições de Suporte têm a função de 

promover a integração dos atores do ecossistema, além de fornecer infraestrutura e 

disponibilizar serviços profissionais de suporte as startups. Este domínio agrupa as 

organizações de suporte ao empreendedorismo, entre elas, as incubadoras, aceleradoras e 

parques científicos e tecnológicos, condições de infraestrutura de telecomunicação, transportes, 

logística, energia e profissionais de suporte que fornecem serviços de apoio para o registro da 

empresa, consultoria jurídica especializada em negócios de risco, consultoria gerencial, 

serviços contábeis, entre outros (ISENBERG, 2011).  

O domínio Recursos Humanos está relacionado a formação profissional para o 

empreendedorismo no ecossistema, esta serve de base para as reformas governamentais 

(ISENBERG, 2013), além de contribuir para que as regiões sejam mais empreendedoras e 

competitivas no mercado (ZAHRA, WRIGHT e ABDELGAWAD, 2014). Já o domínio 

Mercados é o espaço de relacionamento entre startups com grandes empresas e outros atores do 

ecossistema, com o objetivo de obter benefícios mercadológicos. Dessa maneira, a interação 

das startups com grandes empresas facilitam o acesso destas a recursos, espaço e oportunidades 

comerciais. As redes de network que se formam entre os empreendedores alavancam a criação 

de novas empresas, além de serem uma importante fonte de informação e acesso aos mercados 

domésticos e internacionais (ZAHRA, WRIGHT e ABDELGAWAD, 2014).  

A abordagem do ecossistema de empreendedorismo leva em consideração tanto os 

resultados obtidos pelo sistema como um todo, quanto a importância dos empreendedores na 

criação do ecossistema e na sua manutenção (STAM, 2015).  
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4.4 ECOSSISTEMA DO EMPREENDEDORISMO NEGRO NO BRASIL 

 O ecossistema afroempreendedor é composto por diversos atores e organizações que 

atuam no fomento e apoio a expansão do afroempreendedorismo e dos envolvidos, sendo estes 

empreendedores autodeclarados negros e pardos (de acordo com a classificação do IBGE) e 

potenciais  empreendedores/afroempreendedores. Ele tem por objetivo ser uma rede que 

interconecta afroempreendedores, organizações empreendedoras e entidades que tem o papel 

de apoiar e fomentar o desenvolvimento do afroempreendedorismo. 

 A Empresária Ítala Herta, idealizadora da DIVER.SSA, de mulheres para mulheres, que 

atua no processo de aceleração de empreendedoras, afirma que o ecossistema 

afroempreendedor é de fundamental importância para o avanço do afroempreendedorismo, uma 

vez que, as organizações e entidades integrantes atuam pelo desenvolvimento de negócios 

fornecendo serviços diversos como mentorias, processos de aceleração, suporte a formalização, 

suporte jurídico, apoio a gestão financeira e ao desenvolvimento pessoal, dentre muitos outros 

serviços. Atualmente o ecossistema afroempreendedor é composto de uma grande diversidade 

de organizações que atuam em diversos domínios do ecossistema. 

 Nos eventos que participei foi possível conferir a atuação dessas organizações como 

apoiadoras dos encontros, oferecendo capacitação, mentorias, acelerações, além de orientações 

a microemprendedores sobre o processo de formalização e gestão dos negócios, bem como 

informações sobre a capitação de recursos financeiros para o desenvolvimento dos 

empreendimentos. A Feira Aiyê, segunda edição, que aconteceu no mês de junho e Julho/ 2021, 

por exemplo, ofereceu “Mentoria de Presença Digital” as afroempreendedoras participantes que 

contaram com orientações de como dá visibilidade ao perfil profissional com vistas a atrair 

mais oportunidades, além de criar conexões importantes para promover networking em rede e 

divulgação estratégica do trabalho. 

 A empresária Fabiana Pontes que participou do evento destacou a importância de 

eventos como esse para o desenvolvimento do seu negócio, “é muito importante ter feedback  

de um profissional sobre o seu empreendimento”. A empresária conta que ganhou uma mentoria 

de ‘presença digital’ e que foi muito bom ter uma profissional analisando a presença digital da 

sua empresa nas redes, “as sugestões oferecidas foram ótimas, já coloquei muita coisa em 

prática”.   

O “Afrolab para Elas” é outro exemplo de iniciativa de capacitação de empreendedores, 

idealizada pelo Instituto Feira Preta e pretahub, fornece capacitação técnica e criativa para 

empreendedores negros com atuação a partir de uma perspectiva sistêmica, oferece suporte e 

capacitação aos negócios desde sua idealização até o escoamento final dos produtos e serviços 
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desenvolvidos. 

 Existe um número considerável de empresas que compõe o ecossistema 

afroempreendedor que atua dando suporte a micro negócios, entre elas, Preta Hub, Preta Lab, 

Afrotech, AfroPython, InfoPreta, que oferecem suporte tecnológico; Finanças com a Nath, 

Grana Preta, Ubutu finanças, Conta Black, que fornece suporte financeiro. Na estruturação e 

formalização dos empreendimentos o SEBRAE. No domínio das política públicas destacam-se  

organizações como a Anistia Internacional, Geledés, MNU, Coalizão Negra por Direitos, 

Editodos, Raça e Mercado (FGV), entre outras. No domínio da cultura destacamos o papel da 

Feira Preta, Revista Raça, Latinidades, Afropolitan, Clube da Preta, Indique uma Preta, 

Movimento Black Money, entre outros que atuam no fomento a cultura empreendedora na 

comunidade negra, estimulando o surgimento de afro negócios e de uma rede de apoio social 

ao afrempreendedorismo por meio do estimulo ao consumo de produtos e serviços de 

empreendedores negros. 

 A empresária Katiucha Watuze, 39, comunicóloga, integrante do Movimento Black 

Money e cofundadora do Coletivo Pretaria, atua movimentando uma rede de afro 

empreendedores e promovendo o fomento do afroempreendedorismo. “Eu entendo que a gente 

tem que atuar usando a nossa força coletiva que é o que a gente tem de mais precioso”, diz em 

entrevista concedida a mim.  

Entre os projetos desenvolvidos pela empresária estão o “Coletivo Pretarias”, que 

trabalha com a comunicação com o eixo em raça em uma perspectiva antirracista. Katiucha 

também está à frente do Blackworking, um colab de afroempreendedores, afro empresários e 

profissionais pretos que desenvolvem várias ações voltadas ao desenvolvimento do 

afroempreendedorismo. Já o projeto “Preta Comunicóloga” atua no processo de reconstrução 

de marcas. “Existem marcas antigas que agora estão se repensando por conta de toda essa 

demanda por diversidade da sociedade, então desenvolvo esse trabalho para que elas se 

repensem a partir de uma ética antirracista”, afirma Katiúcha. 

 Nos dois últimos anos (2020-2021) com a pandemia de COVID-19 a rede formada pelo 

ecossistema afroempreendedor foi de fundamental importância para a sobrevivência de vários 

negócios, através do oferecimento de diversos tipos de capacitação, orientação e suporte 

técnico, bem como, de recursos financeiros em forma de auxílio ou empréstimos a longo prazo 

e sem juros que garantiram a manutenção de vários empreendimentos. A empresária Rosileide 

(Piabas Moda) foi uma das contempladas com os recursos, ela recebeu um auxílio financeiro 

através da Feira Preta no valor de R$ 1.200, em 3 parcelas de R$ 400,00. A empresária também 

conseguiu um empréstimo no valor de R$ 3.000, sem juros, cujo pagamento só terá início em 
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9 meses. Rosileide conta que aproveitou o período da pandemia para se capacitar através de 

mentorias e treinamentos oferecidos por instituições como a Asplande, que atua oferecendo 

suporte ao desenvolvimento e manutenção do empreendedorismo social e comunitário; o 

Instituto Feira Preta, entre outros. 

 “[...] já que não podia trabalhar então resolvi me capacitar. Eu passei a 

olhar o outro lado do negócio que estava esquecido que era a gestão, a 

gente se preocupava com a produção e o escoamento do produto, mas a 

gente fazia isso muito intuitivamente, não tinha nenhum processo de 

gestão, não tinha registro de nada, era uma confusão da pessoa física 

com a jurídica [...] era tudo muito amador, e aí agente começa a mexer 

e quanto mais estuda mais ver que não sabe nada.”  

 Atualmente a Rosilene participa de várias organizações que compõe o ecossistema 

empreendedor e de coletivos de empresários negros como o colab Trabalho de Preto, 

Movimento Black Money 

 A empresária Fabíola Delfino da Silva dona da Axante Presentes foi outra contemplada 

com o auxílio da Feira Preta que contribuiu para a manutenção do seu negócio. Segundo ela, a 

pandemia impactou bastante o seu empreendimento. “Com as medidas restritivas ficamos com 

as vendas reduzidas e mesmo depois com a retomada do comércio essas vendas continuaram 

baixas. Para não afetar ainda mais a saúde financeira fomos obrigadas a nos retirar da loja 

colaborativa que fazíamos parte e optamos por estar apenas na loja virtual”. 

  

4.5 REDES DE SOCIABILIDADE E HISTÓRIAS CRUZADAS 

 

 Nas idas e vindas na cidade durante a pequisa de campo (entre maio de 2019 até março 

202053) em encontros de afroempreendedores, acelerações, capacitações, entre outros eventos, 

ou mesmo no dia-a-dia da atividade empreendedora, formam-se redes de apoio, solidariedade 

e afeto, para além das redes institucionalizadas que atuam dando suporte a atividade 

afroempreendedora. Essas micro redes de apoio informais formadas no cotidiano 

afroempreendedor a partir das afinidades compartilhadas entre indivíduos é que muitas vezes 

possibilitam o incremento, desenvolvimento e até mesmo a expansão das atividades 

afroempreendedoras. Essas redes também contribuem sobremaneira para a disseminação do 

                                                      
53 A pesquisa de campo aconteceu de maio de 2019 a março de 2020, posteriormente devido a pandemia de 

covid-19 os eventos passaram a ser realizado virtualmente em plataformas de redes sociais como o Facebook, 

Instagram e Youtube, além de aplicativos como o Meet e Zoom. 
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conceito de ‘Black Money’ em uma perspectiva comunitária e de cadeia produtiva que envolve 

o circular de capital e recursos dentro das comunidades negras tanto horizontalmente quanto 

vesticalmente promovendo dessa maneira o desenvolvimento dessa comunidade e dos 

indivíduos que a compõem. 

A empresária Fabiana Ponte54, 44 anos, é a idealizadora da Ouromin acessórios. Ela 

atualmente divide o tempo em sua atuação como assistente social em uma universidade na 

capital baiana e em sua atividade afroempreendedora. Fabiana conta que começou a empreender 

há 3 anos,  quando sentiu a necessidade de utilizar acessórios que fizessem referência a sua 

religião, o Candomblé, na época não encontrava em local algum acessórios que representassem 

a sua fé, foi então que passou a fabricar as suas próprias peças. Os acessórios fizeram tanto 

sucesso junto ao círculo de amigos e colegas de trabalho que  passou a confeccionar as peças 

por encomenda, posteriormente, com o aumento da demanda a empresária percebeu que poderia 

lucrar com a venda dos acessórios, além da grande satisfação pessoal que Fabiana diz sentir ao 

ver suas bijuterias circulando dentro da comunidade negra que passou a ostentar as peças como 

símbolos da fé nos Orixás, religião que ainda sofre com o racismo religioso que se reflete no 

preconceito que a sociedade carrega contra os indivíduos adeptos do candomblé. Hoje a 

empresária integra dois espaços colaborativos destinados a afroempreendedores, a Dandakaya 

e a Negros solidários e tem a sua própria loja colaborativa a “Adebumi”, idealizada a partir das 

experiências adquiridas em outros espaços, ela também segue participando de feiras. 

 Foi no CEN que Fabiana conheceu os atuais sócios, os empresários Michel Pereira, da 

“OfáNish”, que produz bonés e viseiras com nomes e saudações aos orixás; Jaqueline Daiane, 

da “Jack Diva Black”, que produz turbantes e bijuterias artesanais; Adriele Pacheco, dona da 

marca “Chica Ferreira”, que trabalha com moda étnica;  Selmara Melina, da “MiaFia”, que 

produz bolsas e acessórios de moda em tecido africano;  Dora Plessym, da “Raio de Dendê”, 

que produz moda praia; Alice Pinto, dona da “Tons da Terra”,  produtora de moda afro e 

Elicleide Franclin da “Use Oxê Camisetas”. Juntos os 8 empresários criaram a loja colaborativa 

“Adebumi”, palavra que tem origem na língua Yorubá da Nigéria e quer dizer riqueza, realeza, 

a loja fica no Shopping Gold localizado no Bairro da Ribeira em Salvador. Os empresários têm 

em comum, além do pertencimento étnico-racial, o desenvolvimento de produtos étnicos tendo 

em vista a “valorização da cultura afro advinda da diáspora e que remetem a ancestralidade”, 

diz a empresária Fabiana Pontes.  

 Fabiana conta que muitos acharam que seria uma loucura abrir uma loja em meio a 

                                                      
54 A empresária Fabiana Pontes foi entrevistada no dia 9 de março de 2020. 
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pandemia, mas, a despeito de todas as previsões negativas, ela deu prosseguimento ao seu 

projeto. O primeiro a ser convocado para o desafio foi o empresário Michel Pereira, que aceitou 

de imediato a proposta, “os outros sócios vieram naturalmente para a parceria, já eram pessoas 

próximas”. Para a empresária o maior obstáculo foi encontrar um espaço dentro das condições 

econômicas dos sócios, o primeiro espaço escolhido foi uma loja no Cabula, próximo a UNEB, 

“mas infelizmente não se concretizou, as exigências eram muitas: contracheque, fiador, meses 

de fiança, enfim, mas terminou sendo alugado”.  Mas a empresária não desistiria tão fácil do 

seu sonho, seguiu pesquisando em sites de aluguel de imóveis até que encontrou o ponto no 

Shopping Gold, na Ribeira. No final do ano de 2020, a Adebumi foi inaugurada com grande 

sucesso de público e vendas, segundo Fabiana, a loja é gerenciada pelos 8 sócios, que se 

revezam em plantões semanais, eles se dividem em comissões temáticas que cuidam da parte 

financeira, da comunicação e imagem nas redes sociais, da vitrine e organização do espaço, 

entre outras atividades. 

 A empresária atualmente está envolvida em outro projeto em parceria com o empresário 

Djavan Santana, dono da marca “Soul du Guetho”,  o “Projeto Lírios do Gueto – Catálogo 

Primavera Negra” voltado prioritariamente para mulheres pretas, pardas e indígenas e 

LGBTQI+ que tiveram sua renda comprometida pela pandemia. De acordo com os 

idealizadores,  

“O lírio é ligado ao romantismo e simboliza a pureza, a inocência e o amor 

puro. O Gueto é um bairro ou região de uma cidade onde vivem os membros 

de uma etnia ou qualquer outro grupo minoritário, frequentemente devido a 

injunções, pressões ou circunstâncias econômicas ou sociais. Por extensão, 

designa todo estilo de vida ou tipo de existência resultante de tratamento 

discriminatório, resquício de todo um processo civilizatório. Pensando nisso, 

foi criado o projeto Lírios do Gueto, que busca levar o amor, mostrar a pureza, 

a inocência e a resistência desse povo’(Edital de Lançamento do Catálogo 

Primavera Negra, 2021).   

A iniciativa tem por objetivo o fomento do trabalho e renda, além de oportunizar o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes através de atividades voltadas para o 

desenvolvimento de competências de vendas, contribuindo para a elevação da autoestima e o 

fortalecimento de vínculos. Inicialmente o projeto selecionou 10 promotores de vendas que 

receberão capacitação para atuar na divulgação e venda dos produtos do catálogo.  Por conta 

da Pandemia de COVID-19 as atividades de treinamento serão desenvolvidas através da 

plataforma digital Google Meet. “Essa foi uma forma que encontramos de compartilhar os 
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lucros e movimentar o Black Money”, explica Fabiana.  

Já as amigas Roseleide55 e Sueli56 já se conheciam a mais de 40 anos quando começaram 

a trabalhar juntas na “Piabas Modas”. Rose conta que passou a empreender após um longo 

histórico de exploração no mercado de trabalho, quando atuou como costureira de facção desde 

os 14 anos de idade, quando chegou ao Rio. Rose é natural do Maranhão, ela conta que assim 

que chegou na capital carioca começou logo a trabalhar como costureira em facções de grandes 

marcas. “O trabalho era segmentado, cada uma fazia um pedacinho da peça, dessa maneira 

ninguém tinha conhecimento do todo do trabalho. Se era uma sunga, uma cortava, uma fechava 

as laterais, outra overlocava, até finalizar a peça”.  

Para aprender a fazer as peças Rose conta que decidiu ir trabalhar em uma confecção 

menor “[...] nas menores eu conseguia acompanhar todo o processo e quando uma costureira 

faltava eu assumia o seu lugar, sem muita pressão, já que estava substituindo em uma atividade 

que não era a minha. E foi assim que aprendi a costurar moda praia”. A costureira acompanhou 

as grandes transformações que ocorreram na indústria da moda nas últimas décadas. Segundo 

ela, “[...] a produção saiu das grandes facções, onde o trabalho era fragmentado, para a casa da 

costureira que hoje atua sem nenhum vínculo ou garantia trabalhista, ela ganha por peça 

produzida é uma verdadeira exploração porque muitas vezes ela tem que contratar outras para 

dá conta do trabalho e as outras, assim como ela, também não tem garantias”.  

A empresária conta que sempre teve vontade de montar o próprio negócio, mas só a 

partir de 2012 teve a oportunidade a partir da ajuda do marido e de uma irmã que emprestaram 

o dinheiro necessário para comprar o maquinário necessário para montar a confecção. Foi então 

que passou a trabalhar confeccionando moda praia em períodos sazonais, somente na primavera 

e verão, mas foi no final de 2018 que resolveu montar uma loja física em parceria com a amiga, 

que viria se tornar sua sócia, e outras duas empreendedoras que conheceu em feiras que 

participou na Glória.  “Estava ansiosa procurando o ponto para alugar, foi quando encontrei o 

espaço perfeito na Glória”57.   

Após fazer a locação do imóvel, o suposto proprietário, um Senegalês, passou a instituir 

regras que não estavam no contrato, a empresária só poderia vender na loja peças de moda praia 

tamanho pluz size. Pouco tempo depois ela descobriu que o imóvel não pertencia ao Senegalês, 

que estava sublocando o espaço, e recebeu a informação do real proprietário que o contrato de 

locação venceria em dezembro daquele mesmo ano (2018), o que causou um grande transtorno 

                                                      
55 Rosileide Borges, 56, empresária, dona da Piabas Modas, foi entrevistada no dia 6 de jun. de 2021. 
56 Sueli de Souza sócia de Rosileide, 56, na Piabas modas, foi entrevistada no dia 6 de jun. 2021. 
57 Rosileide Borges, empresária, dona da Piabas Modas, foi entrevistada no dia 6 de jun. de 2021. 
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para todos. Passado o susto inicial com a confusão e com o fim do contrato da loja, Rose decidiu 

convidar a amiga para se tornar sua sócia, Sueli aceitou prontamente a proposta e desde então 

as duas não se separaram mais. 

4.6 EMPODERAMENTO FEMININO NEGRO E AFROEMPRENDEDORISMO 

 É inegável que o empreendedorismo tornou as mulheres negras menos invisíveis na 

sociedade, uma vez que, estas de vítimas das opressões de raça, gênero, sexualidade e classe 

enfrentadas no mercado de trabalho, passaram a protagonizar as suas próprias histórias de 

sucesso. É claro que ainda estamos longe do ideal de igualdade de oportunidade e, mesmo, de 

inserção, expansão e amadurecimento de negócios almejados, o que garantiria um melhor 

desenvolvimento, assim como, mais estabilidade e uma vida longa a esses empreendimentos 

geridos por mulheres negras, mas o fato é que o empreendedorismo/afroempreendedorismo se 

transformou, para além de todas as críticas as mazelas sociais produzidas por este, em uma 

possibilidade concreta de ascensão social para homens e mulheres negros em um mercado de 

trabalho profundamente racializado, cujas as oportunidades sempre foram desiguais para negros 

e brancos, além de se tornar um instrumento de empoderamento para homens e mulheres negros 

revelado durante a nossa pesquisa de campo.  

 “Eu sempre vivi na zona sul em um ‘mundo branco’, como sou uma negra de pele clara 

a questão racial praticamente não existia para mim,  eu tinha pouco contato com as minhas 

raízes, depois que passei a trabalhar com a Rose na Piabas passei a olhar para minhas origens, 

para esse lado da minha família que é negro e foi muito gratificante, passei também a enxergar 

o sofrimento dela com o racismo através de situações que presenciava estando junto com ela”, 

diz a empresária Sueli de Souza, 56, sócia da Piabas. 

 Já a empresária Rosilene Borges afirma que a Piabas lhe deu a autonomia que ela não 

tinha trabalhando dentro das confecções, [...]eu trabalhava para grandes marcas conhecidas em 

todo o Brasil e era explorada e a Piabas me deu uma oportunidade de valorização do meu 

trabalho e da minha cultura”. Rose sonha alto “[...] a minha expectativa para o meu negócio é 

de sucesso é de crescimento”, a empreendedora espera que muito em breve os biquínis 

produzidos por ela estejam em todo o Brasil. “Eu quero que a mulher negra se sinta 

representada, se ela quiser colocar um biquíni azul marinho, tipo marinheirinho ela põe, mas 

ela tem uma marca que oferece para ela uma moda ancestral”, diz. 

 Não podemos negar que, a cultura do indivíduo empreendedor que aparece em meio a 

crise do capitalismo como uma saída milagrosa aos crescentes níveis de desemprego, contribui 
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para a precarização do mercado de trabalho com a perda de direitos trabalhistas básicos e para 

uma erosão acelerada do Estado de bem-estar social a muito em declínio. O Empreendedorismo 

se funda em uma lógica capitalista neoliberal que concebe o indivíduo como autogestor de sua 

vida em todos os âmbitos, então ele planeja, financia, administra e se auto-avalia como um 

empreendimento58. Esse modelo tem sido vendido exaustivamente por executivos, coaches e 

headhunters como modelo de sucesso pessoal e profissional, e é bastante criticado porque 

coloca no próprio indivíduo a responsabilidade por seu sucesso ou fracasso (LÓPEZ-RUIZ, 

2007).  O empreendedorismo seria, portanto, o “novo espírito do capitalismo” que apresenta as 

justificativas necessárias a manutenção do sistema, capaz de manter o engajamentos dos 

diversos atores sociais e instituições a partir de um conjunto de valores e crenças 

compartilhados pela sociedade e, ainda, preservar intocada a relação patrão-empregado com 

perdas apenas para o trabalhador (Boltanski; Chiapello, 2009). 

Mas quem lucra com a instauração da cultura do empreendedor de si mesmo? O 

principal interessado na disseminação da cultura empreendedora, que na contemporaneidade 

passou a ser aprendida nas salas de  aulas como matéria obrigatória, é o campo empresarial, 

sobretudo os grandes empresários, que na contemporaneidade obtêm o máximo lucro cortando 

os custos com benefícios e com a máxima exploração do trabalhador, o principal objetivo da 

doutrina empreendedora é conformar os jovem à realidade precarizada do mercado de trabalho 

com a terceirização, o trabalho temporário, sem direitos e garantias sociais, e, além de tudo, 

torná-lo o principal responsável por seu eventual fracasso (FRIGOTTO, 2003). 

 Na contemporaneidade estudos comprovam que ainda há uma ampla desigualdade de 

oportunidade e condições de gênero e raça no mercado de trabalho, esta desigualdade também 

é evidenciada no empreendedorismo, onde as mulheres empreendedoras enfrentam grandes 

desafios, como o de acesso desigual a recursos e investimentos externos, o  sexismo, além do 

medo do fracasso que também se torna um obstáculo para que elas não empreendam. Segundo 

Gomes (2015) os problemas enfrentados pelas mulheres no empreendedorismo são os mesmos 

encontrados no mercado de trabalho. 

O racismo estrutural que acompanha a trajetória de vida das mulheres negras acaba por 

afetar também a sua participação no mundo corporativo. As mulheres negras possuem em sua 

grande maioria menor escolaridade que as brancas, além de se lançarem no empreendedorismo, 

em maior proporção por necessidade, sem nenhum tipo de capacitação para a gestão dos 

                                                      
58 Neste sentido a “empresa é promovida como modelo de subjetivação: cada indivíduo é uma empresa que deve 

se gerir e um capital que se deve fazer frutificar” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 378). 
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negócios, o que corrobora para um ambiente bastante incerto sobre o futuro desses 

empreendimentos (GEM, 2018). 

 Neste contexto, as mulheres negras empreendedoras sofrem um duplo impacto das 

desigualdades de raça e gênero que, assim como no mercado de trabalho, se estende ao setor 

empreendedor, estas desigualdades se expressam nas limitações de oportunidades de inserção 

no setor empreendedor, estando em sua grande maioria em ramos menos rentáveis e, mesmo, 

no desenvolvimento de seus negócios, uma vez que, recebem menos investimentos, além de 

terem acesso limitado a recursos (SEBRAE, 2019). 

Caroline Moreira é idealizadora e CEO da Negras Plurais, formada em ciências 

contábeis e pós-graduada em filosofia e autoconhecimento, trabalha há 7 anos desenvolvendo 

negócios de impacto voltados ao protagonismo negro. A empresária conta que o projeto é fruto 

dos anos de experiência atuando em diversas frentes como gestora e produtora de projetos e das 

conexões com outras mulheres negras ao longo da sua trajetória. “Esse processo vem enquanto 

resultado do meu reconhecimento em quanto mulher negra, do meu lugar ao mundo...acabei 

descobrindo que poderia ser uma ponte uma conexão entre os problemas que a sociedade 

enfrenta e os problemas que nós mulheres negras enfrentamos para conectar uma ação que 

pudesse fomentar o empoderamento das mulheres negras”, disse a empresária. A Negras Plurais 

trabalha potencializando mulheres negras “elas têm dons e tem muitas habilidades...a ideia é 

potencializar o poder delas em realizar seus próprios sonhos”, diz. A startup ensina as mulheres 

a buscarem dentro de si o que sabem fazer de melhor e a transformar isso em dinheiro, explica. 

“O que eu faço é trabalhar a subjetividade das mulheres negras para que entendam que podem 

ganhar dinheiro e ensinar como ganhar”, afirma Caroline.  

[...]os relatos de experiências de discriminação racial estimulam uma busca 

por espaços de reconhecimento que, não por acaso, se dão através de escolhas 

de profissões que as permitam trabalhar em áreas artísticas e criativas, onde a 

afirmação da negritude e da “cultura negra” tornam-se importantes recursos 

de distinção, articulação e “empoderamento” (SILVA, 2017). 

 Portanto, as atividades desenvolvidas por afroempreendedoras engajadas apresentam 

sempre uma perspectiva reparadora de uma condição social imposta pelo racismo e sexismo 

que na contemporaneidade ainda opera como papel determinante de lugares e papeis sociais 

que corpos negros devem ocupar, especialmente os corpos de mulheres negras, mas não 

obstante a todos os obstáculos impostos elas insurgem contra o sistema para construir as suas 

próprias história e em busca do reconhecimento social do seu papel transformador na sociedade. 

 Como podemos observar nos relatos das empresárias Sueli, Rosilene e Caroline, o 
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afroempreendedorismo é também uma ferramenta de empoderamento e elevação da autoestima 

de mulheres negras que tem na atividade muito além de uma oportunidade de obter renda e 

emancipação financeira, elas buscam um espaço de reconhecimento. Elas usam o 

afroempreendedorismo como instrumento de empoderamento pessoal e de ativismo frente ao 

racismo e sexismo sofridos no cotidiano. Portanto, essa é mais uma faceta do 

afroempreendedorismo, talvez a mais importante para essas mulheres. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na contemporaneidade muito se discute sobre o tema empreendedorismo que se tornou 

uma das pautas principais enquanto saída para a crise do desemprego em massa que afeta o país 

uma consequência da adoção do modelo político e econômico neoliberal que tem entre suas 

principais características a redução do Estado como promotor de bem-estar. Muitos críticos 

atribuem ao empreendedorismo a precarização de trabalho com a redução de direitos sociais 

atingindo camadas sociais mais vulneráveis ao desemprego, que é o caso dos trabalhadores 

negros e trabalhadoras negras, ou seja, dois segmentos sociais extremamente vulneráveis no 

mercado de trabalho, negros e mulheres, os primeiros pelo racismo estrutural; o segundo pelo 

sexismo, no caso das mulheres negras, a intersecção entre essas duas formas de opressão e 

exploração de gênero e de raça (GONZALEZ, 2020). 

No caso da população afrodescendente, é importante salientar que empreender tornou-

se estratégia de resistência e de subsistência desde o período colonial, antes mesmo do fim do 

período escravocrata, quando homens e mulheres negros escravizados ou alforriados vendiam 

seus produtos e serviços nas ruas das cidades. Nesse sentido, é importante destacar o papel da 

população negra, o seu protagonismo no enfrentamento dos obstáculos e dificuldades impostos 

pelo racismo estrutural e as transformações sociais e econômicas. Contudo, não é possível fazer 

apenas um elogio a uma tradição de sobrevivência quando sabemos que essa realidade é 

condicionada estruturalmente pela forma como capitalismo foi racializado no Brasil, colocando 

as populações negras nas franjas do mercado e em condições de precariedade em termos de 

vínculo empregatício e em termos de acesso aos direitos trabalhistas e suas seguridades sociais.  

Portanto, neste trabalho, busquei equilibrar essas duas dimensões sociais, tanto a da história 

econômica e política dos negros, que buscaram no empreendedorismo formas de sobrevivência 

social na ausência de inserção qualificada no mercado de mão de obra livre, como também 

chamamos a atenção para o aumento da informalidade do mercado de trabalho brasileiro via 

modelo econômico neoliberal, que deixa mais vulneráveis a população negra - homens e 

mulheres, especialmente esta última pelo peso do gênero articulado à dimensão racial. 

A partir da análise da atividade empresarial negra nas duas cidades com grande número 

de população negra, Rio de Janeiro e Salvador, podemos tecer algumas considerações. A 

primeira delas, é que o ‘empreendedorismo negro’ é uma realidade experienciada pela 

população negra das duas cidades desde o ‘período colonial’, onde outrora era denominado de 

trabalho autônomo, informal ou o velho ‘biscate’, mas que na atualidade ganhou uma nova 

roupagem, com vistas a corresponder o status de “solução salvadora” para a crise do 
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capitalismo, caracterizada primordialmente pelo desemprego estrutural. Para além do discurso 

do empreendedor de sucesso que permeia a sociedade, a sua característica mais marcante é a 

formalização que deu a atividade autônoma, informal, individual uma roupagem de negócio 

consolidado, o programa microempreendedor individual deu ao trabalhador informal a 

possibilidade de sozinho constituir a sua própria empresa de maneira rápida e simples, sem 

nenhuma burocracia, basta acessar o site realizar o cadastro e sair com o CNPJ da empresa. 

Outro ponto importante a se destacar é que em ambas as cidades o associativismo vem 

ganhando força como estratégia para se vencer os obstáculos enfrentados por grande maioria 

dos empreendedores negros, entre eles, a falta de planejamento prévio, a falta de capacitação 

para gerir negócios e a escassez de capital para investimento, o que dificulta bastante o 

desenvolvimento e crescimento dos empreendimentos. Neste contexto o ecossistema 

afroempreendedor tem sido de fundamental importância para alavancar esses negócios 

fornecendo importantes ferramentas para o desenvolvimento do afroempreendedorismo, seja 

capacitando afroempreendedores para a gestão dos negócios, disponibilizando recursos 

materiais e financeiros ou mesmo acelerando microempreendedores.  

Apesar do cotidiano dos afroempreendedores nas duas cidades serem bem semelhantes, 

Salvador e Rio de Janeiro tem características bem distintas, a primeira é conhecida como Roma 

Negra, seu maior símbolo é a Baiana do acarajé com seu tabuleiro, que está em todos os cantos 

da cidade e até mesmo no aeroporto para receber os turistas. A cidade é polo de preservação da 

cultura africana no Brasil com a sua gastronomia bastante característica que leva bastante 

dendê, o turista não pode deixar de provar a ‘comida baiana’ tradicional da sexta-feira; as 

celebrações religiosas são o forte da cultura popular, as duas maiores festas de Salvador são 

sincréticas, a Lavagem da escadaria do Senhor do Bomfim, que no sincretismo religioso59 é 

Oxalá e a Festa de Santa Bárbara, sincretizada com Iansã, as celebrações reúnem milhares de 

adeptos tanto do catolicismo quanto do candomblé; os famosos pontos turísticos também 

trazem a história do povo negro, o pelourinho e mercado modelo, antigo mercado onde os 

negros escravizados eram desembarcados e comercializados; os tradicionais blocos afros, entre 

ele, o Ilê Aiyê, o Olodum, o Muzenza, o Malê Debalê e o Cortejo afro, além dos afoxés e o 

Samba de roda do Recôncavo, o turismo étnico é bem forte na cidade. Atualmente a TV local 

                                                      
59 “Embora estivessem misturados em grupos étnicos variados, os africanos, apesar dos sofrimentos de que eram 
vítimas, buscaram – de forma consciente ou inconsciente – soluções práticas para resolverem problemas 
cotidianos, como o exercício de seus rituais religiosos”, assim nasce o sincretismo religioso (ROMÃO, 2018, 353). 
“[...] familiarizados com o contexto católico puderam inferir transferências, adaptações e recriações culturais e 
religiosas. Essa forma de traduzir dois mundos religiosos distintos ajudou-os a manter vivas suas tradições 
religiosas ancestrais, ainda que mescladas com o sistema hagiológico católico” (ROMÃO, 2018, 353). 
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tem programas especiais voltados ao afroempreendedorismo, o ‘Me Despache’ veiculado pela 

Kirimurê é exclussivo para afroempreendedores, tem também o ‘Conversa Preta’, da TV Bahia, 

programa de diversidade que aborda também a temática afroempreendedorismo dando destaque 

a negócios geridos por afrodescendentes. 

Já o Rio de Janeiro é conhecido pelas belezas naturais, a praia de Copacabana é um dos 

cartões postais mais visitados pelos milhares de turistas que visitam a cidade anualmente, o pão 

de açúcar, o cristo redentor, a Quinta da Boa Vista, o Parque do Flamengo, as muitas trilhas, 

caminhadas e pedaladas na beira da praia são alguns dos programas oferecidos no roteiro 

turístico da cidade; tem também à noite boêmia no bairro da Lapa, também bem conhecida e 

que também atrai milhares de visitantes. O centro da cidade está repleto de pontos culturais que 

contam a história dos negros escravizados que chegaram ao Rio no período colonial, na área do 

chamado Porto Maravilha, o Quilombo Pedra do Sal, o Cais do Valongo, onde negros 

escravizados que vinham de diversos pontos da África e até um cemitério de ‘pretos novos’, 

recém chegados que desembarcavam doentes pela viajem insalubre realizada nos porões dos 

navios, esses morriam em poucos dias e eram enterrados amontoados ali mesmo sem nenhuma 

dignidade, o cemitério é conhecido como o maior das Américas. O Jongo, manifestação cultural 

trazida para o Brasil por negros africanos escravizados, além das escolas de samba que também 

são um ponto alto na cidade, assim como as feijoadas tradicionais, mas apesar de também 

possuir um acervo de cultura negra relevante, a cidade não é vendida como preta, diferente de 

Salvador que é vendida como uma meca a ser visitada por conta do acervo histórico cultural 

africano e afro-brasileiro. 

Para o empreendedor negro que se autodeclara afroempreendedor o 

afroempreendedorismo é muito além do empreendedorismo praticado por indivíduos pretos e 

pardos, ele é uma forma de resistência ao racismo estrutural que historicamente manteve a 

população negra à margem do desenvolvimento. Ele tem se mostrado um poderoso instrumento 

de empoderamento de homens e mulheres negros, bem como uma possibilidade de inserção 

socioeconômica de grande parte da população dentro da estrutura. O afroempreendedorismo 

vai além do ‘empreendedor de si mesmo’, ele é uma forma de resistência a colonialidade do 

poder, uma vez que esses indivíduos recriam a sua própria forma de existir/resistir ao modelo 

colonial pré-estabelecido. O cotidiano vivenciado por afroempreendedores nas duas cidades é 

bastante semelhante com participação de eventos diversos voltados para empreendedores que 

envolve desde o desenvolvimento de network entre empreendedores com vista a formação de 

um ecossistema empreendedor, bem como a capacitação através de cursos e mentorias para a 

gestão do negócio, as lojas colaborativas e feiras também são bastante comuns, principalmente 
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por que grande parte destes empreendedores dependem desses espaços para promover seus 

produtos/serviços e escoá-los, bem como para captar novos clientes. 

Tendo em vista as condições socioeconômicas em que se estabelecem os 

afroempreendimentos brasileiros, podemos dizer que o associativismo é uma pedra 

fundamental para o desenvolvimento dos negócios pretos, uma vez que este contribui para 

alavancar os negócios, os ecossistemas empreendedores que se formaram na 

contemporaneidade têm sido fundamentais para o desenvolvimento dos afro-negócios. Por 

outro lado, ele revela uma faceta dramática da realidade nacional que diz respeito ao quanto a 

raça e gênero importa no mercado e como ela importa. Descrever e analisar esses dois casos 

podem nos dão a dimensão da natureza desses trabalhos, das suas estratégias frente essa 

estrutura desigual e os discursos desenvolvidos pelos agentes econômicos negros para se 

estabelecerem nesse que é um segmento também repletos de peculiaridades e dificuldades 

próprias. 
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APÊNDICE I 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Pesquisa de Mestrado em Sociologia 

Raça e Mercado: Afro empreendedorismo em Salvador e Rio de Janeiro 

 

Pesquisadora: Charlene Soares (PPGS/UFF)  

Orientadora: Profa. Dra. Flavia Rios (UFF) 

 

1 Dados Pessoais 

1.1 Nome: 

1.2 Nome social (apelido): 1.3 Idade: 

1.4 Naturalidade: 

1.5 Profissão: 

1.6 Escolaridade:  1.7 Estado Civil: 

1.9   Religião:  1.10 Renda mensal: 

1.11 Endereço residencial: 

1.12 Endereço do trabalho: 

1.13 Onde presta serviço/comercializa produto: 

2. Trajetória ocupacional 

2.1 Qual a profissão? 

2.2 Qual foi o seu primeiro emprego? 2.3 Idade do 1º. trabalho: 

2.4  Onde foi? 2.5 Qual atividade: 

2.4 Dos trabalhos realizados, quais com carteira assinada e quais sem carteira? 

Obs.: Pedir ao entrevistado que fale da sua trajetória profissional, empregos formais (com 

carteira assinadas) ou informais. Atentar para as atividades, os períodos (anos de 

desenvolvimento da atividade), e o vínculo de trabalho, se formal ou informal. 

2.5 Quando começou a atuar no ramo de atividade? 

 
Obs: (pedir detalhes do momento da vida, idade que tinha, se começou sozinha ou com outras 

pessoas, saber se manteve o mesmo produto ou se mudou, saber por que mudou) 

4 anos 
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3. Sobre a Empresa  

3.1 Nome da Empresa: Kapulana Modas 3.1.1 a empresa é registrada (tem CNPJ?): 

Sim mei 

3.2 Ramo de atividade: 

3.3 Quantos funcionários: 

3.4 É uma empresa familiar? 

3.5 trabalha com  

3.3 Que tipo de serviço/produto oferece: 

3.4 Há quanto tempo foi criada? – mudou de nome? 

3.5 O que motivou a criação da Empresa? 

3.6  

3.7 Com o que trabalhava antes de abrir o negócio? 

 Professora 

3.8 Essa empresa dá lucro? Você consegue sobreviver com os recursos dela? Quantas 

pessoas são sustentadas com a renda desse empreendimento? 

3.9 Em sua família existem outros empreendedores? 

3.10 Quem é o público alvo da sua empresa? 

3.11 A empresa atua em parceria com outras do mesmo ramo ou de ramos semelhantes? 

3.12 Quem são os fornecedores da empresa 

3.13 Você participa de alguma organização de afroempreendedores? (Atuação em rede). 

3.14 Já participou de algum curso de capacitação? Teve treinamento voltado a gestão de 

empresas ou algo relacionado? 

3.15 Além dessa atividade (empreendedorismo), possui algum outro emprego ou atividade 

com renda? 

3.16 Há conciliação entre a atividade desenvolvida (afroempreendedorismo) e outra 

atividades complementar. 

3.17 Quais foram os principais obstáculos encontrados na abertura e atuação da empresa? 

3.18 Quais os principais desafios na manutenção do empresa? 

3.19 Participa de alguma rede colaborativa de empreendedores? (Organização, espaços 

colaborativos, grupos, coletivos) 

3.20 O que você acha das lojas colaborativos lançadas por empresários negros? 

3.21 Qual a sua visão e expectativas para o futuro do seu negócio? 
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3.22 Na sua opinião qual o perfil de quem consome os serviços/produtos oferecidos por sua 

empresa? 

3.23 Você acha que o trabalho que você desenvolve ajuda a combater o racismo no Brasil? 

Justifique. 

 

4. Recursos para alavancar o empreendimento  

4.1 Quais recursos utilizou para colocar a empresa em funcionamento? (Exemplos: 

poupança, venda de bens, empréstimo de amigos, ajuda familiar, renda de outro emprego?). 

Qual foi o capital inicial que investiu? Quais obstáculos? 

4.2 Já tentou acessar ou teve acesso a alguma linha de crédito para a sua empresa? Fala da 

sua experiência. 

 

 
Finalização 

Agradeço muito a sua atenção e disponibilidade de tempo. Queria saber por último se você 

poderia me indicar algum (a) afroempreendedor (a) para que eu possa dar seguimento a minha 

pesquisa. 
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ANEXO I  
EVENTOS 

 

1º Fórum de Empreendedorismo Negro - "Raça e Mercado: Uma Transformação 

Econômica" 
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Círculo de debates: Ajé owo 
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Feiraiyê 
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Vozes do Afroempreendedorismo 
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Vozes de Mulheres Negras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123  

Blackworking 
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ANEXO II 

Ecossistema de Afroempreendedorismo 
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ANEXO III 

Empreendedores na Cidade de Salvador 

 

 Nome 
 

 Sexo 
 

Escolaridade 
 

  Empresa 
 

  Produtos/ 
serviços 

 

  Descrição 

 
1 

 
Jéssica 
Catarine 
Barreto 

 
F 
 

 
Superior 
 

 
Dandakaya  
Loja colaborativa 

 
Roupas, 
Acessórios, 
Bolsas, 
Cosméticos, 
Artesanato. 

 
Loja colaborativa que 
reúne em um só espaço 
produtos e serviços 
oferecidos por 
afroempreendedores. 
Atualmente possui 18 
empreendimentos. 

 
2 

 
Jamile 
Barreto 

 
F 
 

 
Superior 
 

 
Dandakaya 
Loja colaborativa 

Roupas, 
Acessórios, 
Bolsas, 
Cosméticos, 
Artesanato. 

 
Loja colaborativa que 
reúne em um só espaço 
produtos e serviços 
oferecidos por 
afroempreendedores. 
Atualmente possui 18 
empreendimentos. 

 
3 

 
Jamile 
Kyanda 
Barbosa 

 
F 
 

 
Superior 
 

 
Capulanas Modas 

 
Moda – Roupas. 

 
Moda afro – Roupas 
masculinas e femininas 
produzidas a partir de 
tecidos africanos. 

 
4 

 
Goya 
Lopes 

 
F 
 

 
Superior 
 

 
Goya Lopes – 
Design 

 
Moda – Roupas. 

 
Roupas masculinas e 
femininas com 
estampas que 
valorizam a cultura 
afro. Conceitos de 
estamparias elaborados 
por Goya Lopes. 

 
5 

 
Madalena 
Maria Bispo 
da Silva 

 
F 
 

 
Superior 
 

 
Negrif 

 
Moda – Roupas. 

 
Roupas masculinas e 
femininas com estampas 
que valorizam a cultura 
afro. Conceitos de 
estamparias elaborados 
por Goya Lopes. 

 
6 

 
Laís 
Santos 

 
F 
 

 
Ensino Médio 
 

 
Mona Lay 

 
Acessórios e 
Bijuterias. 

 
Moda afro feminina – 
Turbantes e cartucheiras 
produzidas com tecido 
africano. 

 
7 

 
Luciane 
Reis 

 
F 
 

 
Superior 
 

 
Agência Mercafro 

 
Agência de 
fomento do 
Afroeempreen
dedorismo. 

 
O Merc’afro é uma 
empresa que visa a 
produção de conteúdo 
de gestão empresarial 
voltado para pequenos 
negócios locais de base 
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étnico racial e que não 
contam com grandes 
recursos para se 
desenvolver. 

 
8 

 
Fabiana 
Pontes 

 
F 
 

 
Superior 
 

 
Ouromim 

 
Bijuterias e 
Acessórios. 

 
Bijuterias e 
acessórios 
personalizados 
com as 
ferramentas dos 
Orixás. 

 
9 

 
Karine 
Oliveira 

 
F 
 

 
Superior 
 

 
Wakanda 
Warriors 

 
Educação. 

 
Empresa de educação 
empreendedora focada 
em potencializar 
negócios que nasceram 
pela necessidade 
aprimorando suas 
habilidades. 

 
10 

 
Ítala Herta 

 
F 
 

 
Superior 

 
Vale do Dendê 

 
Educação. 

 
A Escola Vale do Dendê 
oferta cursos, 
treinamentos, 
workshops e formações 
com foco no público 
corporativo. 

 
11 

 
Mônica dos 
Anjos 

 
F 
 

 
Superior 
 

 
Mônica dos Anjos 

 
Moda-Roupas. 

 
Moda Afro urbana 
feminina. Estamparia 
étnica, tecido 
africano. 

 
12 

 
Luís França 
 

 
M 

 
Superior 

 
Mestre dos Metais 

 
Joias. 

 
Idés, anéis, pingentes 
de prata com imagem 
de orixás. 

 
13 

 
Michel 
Santos 

 
M 
 

 
Ensino Médio 
 

 
Ofanish 

 
Bonés e viseiras. 

 
Bonés e viseiras 
personalizado com 
saudações dos Orixás. 

 
14 

 
Iuri Santos 
do Rosário 

 
M 
 

 
Superior 
 

 
Cantinho de 
África 

 
Moda – Roupas. 

 
Moda masculina e 
feminina produzidas 
com tecido africano. 

 
15 

 
Vanderlei 
Charles 
Conceição de 
Oliveira - 
Vander 
Charles 

 
M 
 

 
Ensino Médio 
 

 
Back Atitude 

 
Moda – Roupas. 

 
Moda afro urbana – 
Roupas masculinas e 
femininas produzidas a 
partir de um conceito 
que valoriza a cultura e 
identidade negra. 
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ANEXO IV 

Empreendedores na Cidade do Rio de Janeiro 

 

 
Nome 

 
 Sexo   

 
Escolaridade 

 
Empresa 

 
Produtos/ 
serviços 

 
         Descrição 

 
1 

 
Gabriella 
Maria 

 
F 
 

 
Superior 
 
 

 
Afroafeto 

 
Fotografia. 

 
Profissional especializada 
em fotografia de corpos 
negros. Representações 
positivas de corpos 
negros. 

 
2 

 
Katiúcha 
Watuze 

 
F 
 

 
Superior 
 

 
Trabalho de 
Preto 

 
Laços e 
turbantes. 
Oficinas de 
turbante. 

 
Comercializa laços e 
turbantes e ministra 
oficinas de turbante. 

 
3 

 
Rosiane/ 
Pérola 

 
F 
 

 
Ensino Médio 
 

  

  Rosiane Pérola 
 

 
Laços e 
turbantes. 
Oficinas de 
turbante. 

 
Comercializa laços e 
turbantes e ministra 
oficinas de turbante. 

 
4 

 
Viviane  

 
F 
 

 
Superior 
incompleto 
 

 
Vize Afro 

 
Acessórios Afros. 

 
Pras Empoderadas e pra 
Empoderar. 

 
5 

 
Rozana 
Nzinga 

 
F 
 

 
Superior 
 

 
Nzinga 

 
Moda Afro. 

 
A Riqueza e a beleza Afro-
brasileira através da 
moda.  

 
6 

 
Sani 
Gonçalves 

  
Ensino médio 

 
Feira Negra Cor 

 
Feira de afro 
empreendedore
s. 

 
Feira de artesanato, 
moda, gastronomia e 
prestação de serviço. O 
nosso propósito é 
exaltar nosso 
empreendedor e nossa 
cultura afro. 

 
7 

 
Fabiane 
Aparecida 
Fernandes 

F 
 

 
Ensino médio 
 

 
Feira Negra Cor 

 
Produtora 
cultural 

 
Produção cultural da 
Feira Negrah cor. 

 
8 

 
Fabíola 
Delfino 
da Silva 

 
F 
 

 
Ensino médio 
 

 
Axante 
Presentes 

 
 Personalização de 
squeezes, copos, 
canecas, cadernos, 
necessaire, etc...  

 
Nossas estampas trazem 
personagens que exaltam 
as raízes e a beleza das 
mulheres negras, 
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contribuindo para a 
elevação da sua 
autoestima. 
 

 
9 

 
Alexandra 
Santana 

 
F 
 

 
Superior 
 

 
Mimos 
Bantunagô 

 
Afro art décor 
Ancestral 

 
Decoração afrocentrada. 
Slow Design referenciada 
em África. 
 

 
10 

 
Luciana 
Almeida 
Rocha 
Souza 

 
F 
 

 
Superior 
 

 
Obadelê 

 
Moda afro 

 
Moda família com 
tecidos africanos. 

 
11 

 
Larissa 
Chagas da 
Silva 

 
F 
 

 
Superior 
incompleto 
 

 
Alma Retinta 

 
Colagens digitais, 
quadros, 
cadernos, 
planners, e 
bandeiras. 

 
Artes e possibilidades. 

 
12 

Roseleide 
Borges 

F Nível Médio Piabas Moda Praia Moda Praia 
Democrática 
para afros e 
Plus Sizes, em 
algodão para 
corpos reais. 

 
13 

Sueli de 
Souza 

F Nível Médio Piabas Moda Praia Moda Praia Democrática 
para afros e Plus Sizes, 
em algodão para corpos 
reais. 

 
14 

Luan 
Nascimento 

F Superior 
Incompleto 

Boneca 
Pretta  

Bonecas pretas Bonecas temáticas 
africanas e afro-
brasileiras. 

   15 Juliana 
Bonifácio 

F Superior 
Completo 

Ateliê 
Bonifácio 

Loja Colaborativa Estética, Moda, acessórios 
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ANEXO V 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

 

Data 

 

 

Nome do Evento 

 

Organizador 

 

Horas 

13 Maio 

2019 

1º Fórum de 

Empreendedorismo Negro 

- Raça e Mercado: uma 

transformação econômica 

Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) – Centro de 

empreendedorismo e novos 

negócios. 

8h. 

8 Ago. 

2019 

 

Círculo de debates Ajé 

Owo 

Agência Mercafro 3h 

29 Ago. 

2019 

Seminário Raça e Política Núcleo de Estudos Guerreiro 

Ramos, no Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia 

(ICHF/UFF) 

12h 

30 Ago. 

2019 

II Seminário Raça e 

Política 

Núcleo de Estudos Guerreiro 

Ramos, no Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia 

(ICHF/UFF) 

12h 

26 Set. 

2019 

V Seminário Pontos, 

Linhas e Nós 

Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia 

(ICHF/UFF) 

8h 

27 Set. 

2019 

V Seminário Pontos, 

Linhas e Nós 

Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia 

(ICHF/UFF) 

8h 

     7 Out. 

     2019 

Seminário Pós-Graduação Professora Flavia Rios, 

Departamento de Sociologia 

UFF 

 

 

3h 

     7 Out. 

     2019 

Estágio Docente Professora Flavia Rios, 

Departamento de Sociologia 

UFF 

 

 

4h 

16 Out. 

2019 

 

VIII Seminário 

Fluminense de Sociologia 

Programa de Pós-graduação 

em Sociologia. 

8h 

17 Out. 

2019 

 

VIII Seminário 

Fluminense de Sociologia 

Programa de Pós-graduação 

em Sociologia. 

8h 

18 Out. 

2019 

 

VIII Seminário 

Fluminense de Sociologia 

Programa de Pós-graduação 

em Sociologia. 

8h 
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1 Nov. 

2019 

 

Marcha para Marielle PSOL (Partido Socialismo e 

Liberdade) 

2h30 

min. 

4 Nov. 

2019 

Os ricos e a desigualdade 

no Brasil: passado e 

presente 

COMMUN; Centro UFF de 

Ciência Social Historica 

Sobre Desiguadades Globais; 

UFF Programa de Pós- 

Graduação em História. 

2h30 

min. 

11 Nov. 

2019 

Seminário Pós-Graduação Professora Flavia Rios, 

Departamento de Sociologia 

UFF 

 

 

3h 

11 Nov. 

2019 

Estágio Docente Professora Flavia Rios, 

Departamento de Sociologia 

UFF 

 

 

4h 

18 Nov. 

2019 

Seminário Pós-Graduação Professora Flavia Rios, 

Departamento de Sociologia 

UFF 

 

 

3h 

18 Nov. 

2019 

Estágio Docente Professora Flavia Rios, 

Departamento de Sociologia 

UFF 

 

 

4h 

25 Nov. 

2019 

Seminário Pós-Graduação Professora Flavia Rios, 

Departamento de Sociologia 

UFF 

 

 

3h 

2 Dez. 

2019 

Seminário Pós-Graduação Professora Flavia Rios, 

Departamento de Sociologia 

UFF 

 

 

3h 

2 Dez. 

2019 

Estágio Docente Professora Flavia Rios, 

Departamento de Sociologia 

UFF 

 

 

4h 

7 Dez. 

2019 

Feita Preta 

Memorial da América 

Latina - São Paulo 

Preta Hub - Aceleradora e 

incubadora do 

empreendedorismo negro no 

Brasil. 

 

 

9h 

8 Dez. 

2019 

Feita Preta 

Memorial da América 

Latina - São Paulo 

Preta Hub - Aceleradora e 

incubadora do 

empreendedorismo negro no 

Brasil. 

 

 

9h 

12 Dez. 

2019 

 

Feiraiyê 

SEBRAE – Secretaria de 

Promoção da Igualdade 

Racial – Governo da Bahia. 

 

 

8h 

13 Dez. 

2019 

 

Feiraiyê 

SEBRAE – Secretaria de 

Promoção da Igualdade 

Racial – Governo da Bahia. 

 

 

4h 
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14 Dez. 

2019 

 

Feiraiyê 

SEBRAE – Secretaria de 

Promoção da Igualdade 

Racial – Governo da Bahia. 

 

 

4h 

15 Dez. 

2019 Feiraiyê 
Ilê Aiyê, SEBRAE – 

Secretaria de Promoção da 

Igualdade Racial – Governo 

da Bahia. 

 

 

6h 

        3 Mar. 

       2020 

Palestra Raça e Mercado: 

Afroempreendedorismo 

uma estratégia de inclusão 

socioeconômica. 

 

Pastoral Afro, Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário 

dos Homens Pretos. 

 

 

1h 

5 Mar. 

2020 

 

 

Vozes do 

Afroempreendedorismo 

Associação de Jovens 

empreendedores da Bahia 

(AJE), SEBRAE, Banco do 

Nordeste. 

 

 

4h 

Mar. 

2020 

 

Vozes de Mulheres Negras  

 

 

Dandakaya – Shopping Lapa. 

 

4h 

 


