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RAÇA & 
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O encontro do Raça e Mercado do dia 04 de dezembro de 
2020 realizado conjuntamente pela Afrobusiness, Diáspora 
Black, Feira Preta e FGV EAESP, reuniu diversos atores do 
ecossistema de empreendedorismo negro no Brasil para 
debater sobre o futuro desse ecossistema. Na ocasião também 
foi apresentado um resumo dos principais resultados que 
emergiram dos encontros do Raça e Mercado em 2019 e 2020.  

 

Uma retrospectiva dos Fóruns  Raça e Mercado  

No decorrer de 2019 e 2020, foram realizados 10 fóruns, que 
reuniram mais de 700 pessoas para debater diversos temas 
sensíveis para o desenvolvimento do empreendedorismo negro 
no Brasil. Dois grandes objetivos visados pelo Raça e Mercado 
na facilitação desse espaço de trocas são:  1) a criação e 
disseminação do conhecimento;  2) o fomento ao 
empreendedorismo negro.  

Nesse processo refletimos sobre o fenômeno do 
empreendedorismo negro no Brasil e, sobretudo, sobre o que 
significa ser uma empreendedora negra ou um empreendedor 
negro. Muitos dos debates nesses dois anos buscaram 
compreender quais mudanças estruturais e institucionais 
precisam ser realizadas para melhorar a condição dessas 
empreendedoras e desses empreendedores. Ao reunir grandes 
empresas, organizações e centenas de atores desse 
ecossistema os fóruns também se propuseram a estreitar as 
relações dessas empresas com o empreendedorismo negro, 
não só por meio da troca de ideias, mas também através da 
criação de um espaço que possibilite a construção de laços e 
entendimentos que podem beneficiar a todos.   

Após cada fórum relatórios foram produzidos visando registrar 
e sistematizar as discussões sobre cada tema. A produção e a 
análise desses dados auxiliam ainda mais na compreensão do 
fenômeno e na definição dos próximos passos. A partir desses 
dados alguns temas sensíveis são discutidos a seguir.  

 



   

 

O que é empreendedorismo negro?  

O termo “empreendedorismo negro” foi um termo definido 
pelo Raça e Mercado com o intuito de uniformizar a 
comunicação e o entendimento enquanto conceito. Contudo, é 
possível encontrar outros termos análogos como 
“empreendedorismo afro” ou “afro empreendedorismo”.  

Empreendedorismo negro faz referência a mulheres negras e 
homens negros que empreendem em um negócio. 
Entendemos que esses negócios podem se diferenciar 
basicamente em dois tipos:  

a) voltados para tipos de empreendimento sem incorporação 
de aspectos racializados no que diz respeito ao negócio e ao 
público-alvo;  

b) voltados para tipos de empreendimentos cujos negócios têm 
relação direta com o universo da população negra e priorizam 
essa população como público-alvo. 

Nesse processo de elaboração dos negócios a cultura afro-
brasileira ou negra fornece elementos importantes.  

A cultura aqui é entendida como um recurso simbólico e 
material. Simbólico ao fornecer representações e ideias 
associadas à população negra e a sua história; e material ao 
possibilitar que essas ideias tomem existência concreta e façam 
sentido na maneira que são interpretadas por empreendedoras 
negras e empreendedores negros e suas consumidoras e 
consumidores. Essa dimensão pode também trazer um 
posicionamento político a partir da agência econômica.  

 

Quem são as empreendedoras negras e empreendedores 
negros no Brasil 

A partir de um estudo encomendado pela PretaHub, uma 
organização intermediária,  apoiado pelo JPMorgan, uma 
organização privada e realizada pelo Plano CDE, consultoria 
especializada em impacto social, foi possível melhor 



   

 

compreender o perfil das empreendedoras negras e dos 
empreendedores negros.  

Essa iniciativa reforça a ideia de ecossistema, no qual uma 
multiplicidade de organizações em setores distintos mas que 
têm em comum a perspectiva da centralidade do 
empreendedor negro, encampam projetos que apoiam todo o 
ecossistema. 

A pesquisa encontrou basicamente três tipos de 
empreendedores:  

NECESSIDADE: Motivados a empreender muitas vezes por 
necessidade ou situação de desemprego. A decisão de iniciar o 
negócio passa pelo incentivo de familiares e amigos, que 
muitas vezes são parceiros de trabalho. A maioria ainda não é 
formalizada, mas pretende se formalizar futuramente. 

VOCAÇÃO: Familiaridade com a atividade e desejo de ser 
autônomo, às vezes somados às dificuldades em se adequar no 
mercado de trabalho. A maioria é formalizada (possui registro 
MEI) por necessidade de estabelecer contratos de prestação de 
serviços.  

ENGAJADOS: Desejo de empreender, muitas vezes somado à 
vontade de exercer atividade auto afirmativa, voltada para o 
público negro. A maioria é formalizada (possui registro MEI). 
Muitos priorizam a contratação de fornecedores negros. 
Costumam também direcionar a atividade ao público afro. 

Existe também um perfil misto que compartilha as 
características dos três perfis principais.  

 

 

 

 

 



   

 

Perfis % 

Empreendedores por “necessidade” 34% 

Empreendedores por “vocação” 35% 

Empreendedores “engajados” 22% 

Perfil misto 9% 

Total 100% 

 

Os pilares do empreendedorismo negro 

Ao discutir os desafios do empreendedorismo negro quatro 
pilares emergem como lócus de recursos estruturantes para o 
desenvolvimento, tanto dos negócios como das 
empreendedoras e empreendedores enquanto indivíduos: 
capital econômico, capital social, capital humano e capital 
psicológico.  

Esses pilares já são discutidos no desenvolvimento de qualquer 
atividade empreendedora, mas certamente precisam ser 
analisados sob uma perspectiva específica para 
compreendermos os desafios enfrentados por negras e negros 
no desenvolvimento em seus negócios no Brasil.  

O capital econômico está relacionado com a capacidade de 
esses negócios atraírem investimentos, seja via investidores ou 
crédito em banco. O desafio aqui é ultrapassar uma barreira 
estrutural e institucional que pretere esses negócios na 
aquisição de recursos financeiros. As discussões visavam 
compreender como trabalhar melhor a aproximação e apoio 
dos fundos de investimento e como as grandes corporações e 
organizações intermediárias podem apoiar diretamente o 
ecossistema empreendedor.   

O capital social está relacionado com as redes e os 
ecossistemas. Temas como o fomento de redes dentro de 



   

 

determinado ecossistema e o apoio entre ecossistemas é de 
extrema relevância na discussão desse aspecto. As redes 
pessoais que estão ligadas diretamente ao acesso – limitado no 
caso da população negra – aos espaços de poder e tomada de 
decisão são igualmente relevantes para o desenvolvimento 
desse capital.  A falta de representatividade de negros e negras 
em altos cargos públicos ou em grandes corporações ilustram 
esse desafio.    

O capital humano se refere ao indivíduo e sua formação. Muito 
foi falado do impacto da educação na formação 
empreendedora em como essa lacuna impacta a capacidade 
desses indivíduos em gerir seus negócios de forma sustentável. 
A educação também é a base para preparar os 
empreendedores para identificar e aproveitar oportunidades.  

O capital psicológico muitas vezes é ignorado. Especialmente 
no caso do empreendedorismo negro esse capital precisa ser 
discutido em profundidade. Nesse aspecto inclui a identificação 
do indivíduo como pessoa negra e empreendedora capaz de 
atingir o sucesso. Questões como motivação, esperança e 
autoconhecimento, são chave para o sucesso do 
empreendedor. Estudos já demonstram que a motivação 
impacta o sucesso da atividade empreendedora.  

No caso do empreendedorismo negro essas pessoas precisam 
lidar diariamente com uma pressão estrutural e institucional 
que testa a crença de sua capacidade. É uma luta constante 
com o legado histórico que subjuga a capacidade da população 
negra.  

Os desafios que já eram muitos, foram ainda mais agravados 
em 2020 pela crise trazida pela pandemia de COVID-19. Sem 
dúvida a pandemia impactou toda a humanidade, mas 
certamente as populações mais vulneráveis foram as mais 
afetadas. Em um contexto em que as regras do jogo não são 
nada igualitárias os empreendimentos negros sofreram forte 
retrocesso em todos os recursos comentados anteriormente. A 
falta de acesso ao crédito, as redes de poder e tomada de 
decisão, as lacunas de capacitação em gestão ou tecnológica e 



   

 

o impacto psicológico foram alguns dos aspectos que fizeram 
dessa crise, e de qualquer outra por vir, muito mais nociva aos 
negros e negras.  

 

Digitalização acelerada 

Se antes a digitalização já era um fenômeno difícil de ignorar, 
com o COVID-19 a transformação tecnológica dos negócios se 
tornou essencial para a sobrevivência.  

Especialmente no que diz respeito ao capital humano, a 
tecnologia surge como um recurso que pode auxiliar na 
redução das desigualdades raciais ou aumentar ainda mais 
essas desigualdades.  

Hoje é possível compreender que muito ainda precisa ser feito 
para que o acesso à tecnologia seja universal. No Brasil esse é 
um recurso ainda caro, deixando a margem uma grande 
parcela da população carente, impactando negativamente  a 
capacidade de crescimento do empreendedorismo negro.  

Além da questão financeira, outras questões também 
colaboram em dificultar o acesso e o uso da tecnologia. A 
educação básica de qualidade e a educação tecnológica são 
aspectos que precisam de políticas públicas urgentes e com 
planejamento a longo prazo. A falta de conhecimento e a 
limitação de acesso às oportunidades geradas por essa lacuna  
afasta ainda mais a população não só do uso de tecnologias, 
como também reduz a possibilidade de empreendimentos 
produzirem tecnologias.   

Uma das consequências dessas barreiras é a falta de 
representatividade de negros trabalhando com tecnologia e 
desenvolvendo tecnologia. Para os negócios tradicionais o 
impacto está na não aplicação de ferramentas básicas para o 
desenvolvimento de um negócio nos dias de hoje, como uso de 
redes sociais, websites e softwares de gestão.   

A falta de representatividade de negros no desenvolvimento de 
tecnologias reforça o comportamento discriminatório da 



   

 

sociedade. Casos como saboneteira e carros autônomos que 
não reconhecem a cor de pele negra são alguns dos muitos 
exemplos desse fenômeno.  

 

O ecossistema empreendedor hoje 

Um outro tema recorrente durante os fóruns e essencial para o 
desenvolvimento do empreendedorismo negro no Brasil é a 
formação e sustentação de um ecossistema de 
empreendedorismo. Esse ecossistema é formado por diversos 
atores que trabalham e interagem entre si de diversas formas.  

No centro desse ecossistema estão  empreendedoras negras e 
empreendedores negros, são elas e eles a real força 
transformadora através do impacto econômico, social e 
tecnológico de seus negócios. Contudo, sozinho ninguém vai 
muito longe, especialmente quando diversos desafios 
estruturais e institucionais do contexto jogam contra.   

Por isso o apoio de outros atores é ainda mais essencial. 
Durante os fóruns identificamos outros três principais atores do 
ecossistema: as grandes empresas, o governo e as organizações 
intermediárias.  

O papel da grandes empresas 

O papel e o impacto das grandes empresas podem ser 
analisados em quatro níveis.  

No nível interno, que seria idealmente o primeiro passo, é onde 
a empresa cria e aplica políticas para garantir a diversidade 
racial internamente. Nesse nível é importante que a empresa 
desenvolva  uma cultura organizacional que garanta a 
diversidade em todos os níveis organizacionais.  

No segundo nível, o nível individual, a empresa impacta 
empreendedores específicos através de apoio direto aos 
empreendedores. Essa apoio pode ser por meio de doações 
diretas ou a inclusão de um ou outro negócio em sua cadeia de 
valor, porém sem ter uma política definida sobre a questão.  



   

 

No terceiro nível o impacto é sistêmico. Essas empresas 
assumem um papel protagonista para desenvolver e sustentar 
um ecossistema. O apoio não é mais exclusivo para negócios de 
forma aleatória, mas fundamentado em políticas e práticas 
definidas. Nesse nível a empresa entende que precisa apoiar 
não só as empreendedoras e os empreendedores, mas todo o 
ecossistema.  

E por fim, no quarto nível, essas empresas assumem 
posicionamento público sobre a causa racial. Esse papel visa 
impactar a atitude das pessoas com relação ao tema e provoca 
a discussão sobre o tema racial de forma mais ampla. O ponto 
aqui é que essas empresas geralmente alcançam esse nível 
quando já passaram pelos outros níveis, ou seja, já fizeram a 
lição de casa. É importante salientar que no Brasil ainda é raro 
identificar empresas nesse nível de atuação, justamente porque 
a maior parte delas ainda está lidando com as questões 
internas.  

O papel do Estado 

O Estado assume diversos papéis, desde a construção de uma 
base que garanta melhores condições de desenvolvimento – 
como infraestrutura e educação – até a criação de políticas 
públicas e incentivos fiscais específicos para esse público.  

Contudo, as atribuições do Estado não podem ficar apenas na 
criação de políticas públicas. É necessário que o poder público 
desenvolva mecanismos que garantam a implementação 
dessas políticas. Ações urgentes precisam ser tomadas para 
eliminar ou ao menos reduzir as desigualdades estruturais e 
institucionais que desafiam o desenvolvimento do 
empreendedorismo negro no Brasil.  

Questões como acesso ao crédito, acesso a mercados e aos 
espaços de poder e tomada de decisão são problemas que 
precisam da atuação do poder público para serem 
solucionados.  

O Estado também pode assumir o papel de articulador do 
ecossistema estimulando a comunicação entre os outros 



   

 

atores. Muitas oportunidades existentes podem não chegar à 
ponta e nesse sentido o Estado pode tanto apoiar a 
disseminação dessas iniciativas como incentivar organizações 
intermediárias que já fazem esse trabalho.   

O papel das organizações intermediárias 

Alguns exemplos de organizações intermediárias são as 
universidades, associações, institutos e ONGS.  

Essas organizações dão suporte ao ecossistema ao 
possibilitarem o acesso aos dados e à sistematização de 
conhecimento que pode gerar metodologias aplicáveis para o 
desenvolvimento do empreendedorismo negro. Podem 
também apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional, 
oferecer ferramentas tecnológicas ou de gestão, apoiar com 
recursos financeiros e certificar esses negócios para que 
acessem diferentes mercados.  

As organizações intermediárias são primordiais na construção, 
na sustentação e no desenvolvimento do ecossistema de 
empreendedorismo negro. Geralmente, são essas organizações 
que possuem a melhor compreensão dos territórios e 
comunidades onde muitos desses empreendedores atuam. 
São também importantes no advocacy junto ao poder público 
e junto as grandes corporações na busca de recursos e apoio 
para o desenvolvimento do empreendedorismo negro no país.   

Essa imagem ao lado é  
resultado do fórum de 
novembro de 2019 e resume 
os afluentes e influentes 
desse ecossistema, 
destacando alguns aspectos 
essenciais para a construção 
e fortalecimento do 
ecossistema no longo prazo, 
garantindo o 
desenvolvimento não só dos 
negócios, mas também 



   

 

individualmente, das empreendedoras e empreendedores.  

Essa segunda imagem produzida pela Preta Hub especifica 
quem são alguns desses atores e onde cada um pode atuar.  

 

 

O futuro do ecossistema  

Muito já foi feito nos últimos anos no desenvolvimento do 
empreendedorismo negro e de ecossistemas que dão suporte 
para esse desenvolvimento. Contudo, o processo é diário, é uma 
construção constante para que as desigualdades raciais sejam 
equalizadas.  

Especialmente nos últimos anos a questão racial tem ficado em 
foco devido à midiatização de casos de violência contra negros 
e negras. Esses eventos têm levado empresas, organizações e 
poder o público a pelo menos iniciarem discussões sobre a 



   

 

alteração ou inclusão de práticas e políticas visando a igualdade 
racial nos mais diversos espaços. Mudanças propostas, por 
exemplo, por fundos de investimento e pelo mercado 
financeiro, casos como da NASDAQ e B3 e o crescente impacto 
do ESG (a sigla se refere a três critérios: governança ambiental, 
social e corporativa das organizações, e tem pautado a decisão 
de investidores nessas empresas) na conduta das 
corporações são indícios desse movimento.  

Contudo, visando a fortalecimento do ecossistema de 
empreendedorismo negro muito ainda precisa ser feito. As 
empresas se manifestam a partir do impacto na sociedade e 
escolhem causas para fazerem investimento que são de seu 
interesse. Nesse aspecto ainda é necessário maior investimento 
das redes de advocacy para que esses investimentos sejam 
aplicados no ecossistema.  

Um outro passo nessa direção seria o desenvolvimento de um 
índice de diversidade que capture e demonstre ao mercado  
como as empresas estão cada vez mais conectados e 
implementando práticas que de fato reduzam as 
desigualdades raciais dentro e fora das organizações. Embora a 
articulação das redes tenha evoluído nos últimos anos, é 
necessário que essa articulação seja pensada de forma 
estratégica e possa ter continuidade.   

Como discutido anteriormente a tecnologia é chave no 
desenvolvimento social e econômico nos próximos anos. O 
COVID-19 só fez acelerar esse movimento. É impensável que um 
negócio se torne sustentável sem que esteja amparado por 
ferramentas tecnológicas.  

Esse aspecto demanda que questões básicas sejam 
endereçadas com ainda mais urgência, como o acesso à 
internet, à educação básica até a formação de competências 
mais específicas para o desenvolvimento de novas tecnologias.  

A educação não está apenas ligada ao desenvolvimento de 
tecnologias, mas também ao acesso a oportunidades no 
mercado de trabalho. O fortalecimento do ecossistema de 
empreendedorismo negro depende fortemente que haja 
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profissionais negros e negras capacitados para a realização das 
mais diversas tarefas.  

Muitos dos recursos necessários para o desenvolvimento de um 
ecossistema empreendedor negro dependem de políticas e 
práticas do poder público. Sabidamente o Estado em todas as 
suas instâncias têm grande impacto nos negócios e no bem 
estar social da população brasileira. Desde impostos até 
políticas específicas para fomentar os negócios fazem parte do 
papel do governo e suas instituições.  

Contudo é importante evoluirmos da questão política para a 
prática. É necessário compreender e decifrar códigos que nos 
permitam acessar espaços de poder e tomada de decisão. É 
preciso entender o funcionamento da “máquina pública” para 
o desenvolvimento de ações práticas para além da formulação 
de políticas.  

Mais importante ainda é ocupar os espaços de poder e tomada 
decisão formando e informando os atores que definem e 
implementam essas políticas. É um processo extremamente 
complexo que inclui as mais diversas instâncias do Estado nas 
suas muitas esferas.  

Ter negros e negras pensando projetos de leis e a sua 
implementação pode ser um caminho para ocupar o vácuo que 
existe hoje entre políticas públicas que não estão amparadas 
por mecanismos que garantam a sua implementação  

A sustentabilidade dos negócios no longo prazo depende 
também que as redes formadas dentro do ecossistema se 
articulem com outros ecossistemas para o desenvolvimento de 
estratégias que sejam capazes de formar um mercado 
consumidor robusto. Cabem aqui tanto ações que informem o 
consumidor como estruturas que suportem o crescimento 
escalável desses negócios.  

O aumento da representatividade de negros nos mais diversos 
espaços é primordial para apoiar esse movimento. É preciso ter 
negras e negros influenciando uns aos outros. • 
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