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TALITA OLIVEIRA SANTOS
Uma contadora formada pelo Mackenzie,
curiosa que saiu do mundo financeiro para
ser feliz em TI. Hoje, Desenvolvedora web,
sócia Fundadora da Outsiders, primeiro Hub
de desenvolvimento 100% feminino e negro
do país. Também, militante que compõe a
frente do coletivo negro Afromack
desenvolvendo projetos.

RAFAEL BANTU
Há 15 anos atuando nas áreas de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
Vasta experiência em customização de
aplicações web, administração de
servidores e atou na implementação e no
desenvolvimento de Projetos e Politicas de
Inclusão e Cultura Digital. Bolsista do
CNPq, no Programa WASH - STEAM.

SIMARA CONCEIÇÃO
Empreendedora e Transformadora Digital.
Atua com growth marketing e
desenvolvimento front-end para o
crescimento rápido de negócios com
propósito. Responsável pelo Digital em
duas das principais startups pretas do país:
Movimento Black Money e Diaspora.Black.

Desafios e Oportunidades da Tecnologia 
para as empreendedoras e 
empreendedores negros

RAÇA E MERCADO | TECNOLOGIA



No encontro do Raça e Mercado do dia 06 de março de 2020,

reunimos empreendedores e empreendedoras, representantes de
governos e grandes empresas para discutirmos e melhor
compreendermos quais são os desafios, e sobretudo, as oportunidades
que afroempreendedorXs enfrentam para incluir a tecnologia em seus
negócios ou criar negócios tecnológicos.

O encontro ocorreu na FGV/EAESP e contou com a participação de Talita
Oliveira Santos, desenvolvedora WEB e sócia fundadora da Outsiders;
Rafael Bantu, especialista em tecnologia da informação e comunicação e
bolsista do CNPq com o Programa WASH-STEAM; e Simara Conceição,
empreendedora e transformadora digital e responsável pelo digital do
movimento Black Money e Diaspora.Black. A conversa com esse time foi
moderada por Carlos Humberto co-fundador da Diáspora.Black.

No contexto atual, onde as tecnologias fazem parte de diversos aspectos
em nossas vidas, discutir sobre a importância da adoção de tecnologias
para o desenvolvimento de negócios pode parecer um tópico já superado.
Afinal, estamos no vértice de uma ampla transformação digital, onde
conceitos como inteligência artificial, internet das coisas, robotização e
automação são recorrentes em diversas rodas de discussão,
especialmente entre grandes empresas dos mais diferentes setores ou em
encontros de startups.

Contudo, essa realidade é extremamente distante daquela vivida por
milhares de empreendedores negros. Esses fazem parte de um contexto
onde o déficit histórico de segregação cobra seu preço. Essa população
enfrenta diversos desafios já superados por outros grupos sociais. Ainda é
profunda a exclusão educacional, sócio geográfica e intelectual dos
negros no Brasil. Da população brasileira em extrema pobreza, 70,8% são
negros, esses também são maioria nas favelas da maior cidade do país
(70%). Por outro lado, mas tão pouco como um alento a essas estatísticas,
os negros são minorias em cargos de engenharia.

Esse contexto distancia essa população dos avanços tecnológicos que são
essenciais para o aumento da competitividade dos negócios e do
desenvolvimento do indivíduo enquanto profissional. Nesse contexto,
quando falamos de tecnologia temos que dar alguns passos para trás, e
voltarmos a discutir questões básicas, como acesso à internet, acesso à
computadores, acesso à informação – aspectos esses já superados por
outras parcelas da população.





O acesso às tecnologias mais básicas, como uso de redes sociais,
construção de websites ou aplicativos é algo ainda distante da grande
maioria dos empreendedores negros. Tão pouco é a realidade desses no
desenvolvimento dessas tecnologias. As barreiras são muitas: difícil
acesso à informação, baixo nível de capacitação, dificuldade em conseguir
investimento, etc.

Nessa conta, ainda existem barreiras sociais invisíveis que impedem afro
empreendedores de acessar não somente tecnologias, mas também de se
posicionar como empreendedor. Muitos se apresentam como freelancers,
e ainda lutam contra um modelo social que diz que empreendedorismo
não é para negros. Os desafios invisíveis são os mais difíceis de endereçar.
Entram nessa categoria tanto o racismo estrutural ainda pouco debatido
em uma sociedade nitidamente desigual, como as barreiras impostas pelo
próprio indivíduo que tem dificuldade em se reconhecer como
empreendedor e ocupar espaços que lhe pertence e que lhe é negado de
diversas formas. É importante que haja mais referências negras no campo
de empreendedorismo, pois não há nem incentivo e nem a percepção de
que os negros possam empreender em tecnologia. Faltam espaços para
essa apropriação. São poucos negros empreendendo com base
tecnológica e todos se conhecem. Isso cria um desafio ainda maior em que
um tenta “puxar” o outro, exigindo ainda mais energia do empreendedor.

Em encontros passados do Raça e Mercado, muitos desses desafios foram
discutidos. E não é novidade que esses desafios se repetem de alguma
forma, não importando a temática. Isso ocorre porque boa parte dos
desafios enfrentados são problemas estruturais que precisam ser
resolvidos para então percebermos uma redução das barreiras impostas a
essa parcela da população.

A população negra, apesar de ser maioria (54%) no Brasil, ainda é sub-
representada quando analisamos as posições de poder e destaque, seja
em áreas tecnológicas ou não. A falta de diversidade enfraquece o
ecossistema, a ascensão socioeconômica, limita as oportunidades e
reforça a segregação. Os problemas de base como educação, acesso aos
recursos e capacitação, influenciam as condições do afro empreendedor
em competir no mercado de hoje.

Para além de ações estruturais e de afirmação, alguns caminhos são
indicados para que esse grupo de empreendedores tenha acesso a
tecnologias que possam auxiliar no desenvolvimento de seus negócios, ou
ainda, que seus negócios sejam os desenvolvedores de novas tecnologias.
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É necessário compreender melhor quais são as tecnologias existentes,
como usá-las em seu negócio, como otimizar o uso de recursos dada a
maturidade da empresa. A dificuldade de acesso a determinadas
tecnologias em virtude de seus custos também é um dilema relevante.
Essas são questões iniciais para qualquer negócio, porém fogem do
alcance da população de empreendedores negros que enfrentam grande
dificuldade em compreender o uso das mais diversas tecnologias.

Adicionalmente, políticas públicas devem ser desenvolvidas e fortalecidas
para que jovens negros tenham acesso à educação, tecnologias e
oportunidade. É importante que esses jovens tenham exemplos e
mentores que os guiem, facilitando uma jornada que é repleta de
obstáculos. A mentoria é igualmente bem vinda entre empreendedores
mais e menos experientes com o uso e desenvolvimento de tecnologias.
Como já discutido em outros encontros, o desenvolvimento e
fortalecimento do ecossistema que se auto apoie é primordial para mudar
a realidade dos empreendedores negros. Seja através de novas
oportunidades, incentivos, empoderamento e sobretudo na redução de
barreiras uma vez que o conhecimento acumulado da rede pode
promover o desenvolvimento de todos. O acesso a redes é essencial para
o desenvolvimento tanto dos empreendedores negros como para o maior
acesso à tecnologia.

A falta de diversidade racial nesse cenário tecnológico, especialmente no
desenvolvimento de novas tecnologias, reproduz um comportamento
discriminatório da sociedade. Tal fato fica evidente quando, uma
saboneteira automática acionada por tecnologia de infravermelho não
reconhece a pele negra, quando carros autônomos têm dificuldade de
“enxergar” negros, ou ainda quando algoritmos de bancos desfavorecem
a população negra na obtenção de créditos. Exemplos como esses
denotam a falta de diversidade das empresas, e sobretudo demonstram a
importância de incluir uma grande parcela da população que continua
sendo segregada, agora, também por tecnologias.

Os desafios são muitos, mas as oportunidades também se desdobram
exponencialmente. Esse processo de ascensão, preparação,
posicionamento e reconhecimento não é fácil nem rápido, mas é
necessário. Afro empreendedorxs precisam, antes de mais nada, se
reconhecerem como empreendedorxs, e cientes de seu papel, devem
ocupar espaços e buscar aprender e se capacitar enquanto desenvolvem
seus negócios.



Investimento em 
formação tecnológica

Fundos de Investimentos 
para Empreendedores 

Negros

O déficit histórico é real, inegável, mas não pode ser tratado como
irreversível. Esforços conjuntos são necessários para que a desigualdade
seja reduzida continuamente e, um dia, que a discussão seja em pé de
igualdade, onde negras e negros de fato serão representativos enquanto
desenvolvedores, engenheiros, empresários, donos e investidores de
unicórnios, criadores de patentes, inventores, CIO’s, CTO’s, CDO’s, etc.

OS DESAFIOS

Falta de educação básica e de 
formação tecnológica

Paradigma de que negro não 
empreende em tecnologia

Custos altos para acesso a 
tecnologia

Falta de apoio público

Sem acesso as tecnologias

RACISMO 
ESTRUTURAL

BAIXA REPRESENTATIVIDADE 
DOS EMPREENDEDORES 

NEGROS EM TECNOLOGIA

AS SOLUÇÕES

Criação de Rede de Apoio

Políticas Públicas de Apoio

Fortalecimento de um Ecossistema de 
Empreendedorismo Negro

OBJETIVOS ::: Empreendedores negros com mais perspectiva, 
oportunidades, sonhos maiores, empreendendo em tecnologia. 



ALGUMAS REFERÊNCIAS

o Estadão – carros autônomos com 

dificuldade de enxergar negros

o Resultados Digitais – Negros na tecnologia

o Gauchazh – ausência de negros 

trabalhando em tecnologia

o Nexo Jornal – pobreza brasileira tem cor
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:: PABLO LEÃO
:: EDGARD BARKI 
:: MÁRCIO MACEDO

FGVcenn - CENTRO DE EMPREENDEDORISMO 
E NOVOS NEGÓCIOS 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS / EAESP 
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https://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/autonomos-dificuldade-enxergar-negros/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/negros-na-tecnologia/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/tecnologia/noticia/2019/04/como-a-ausencia-de-negros-trabalhando-em-tecnologia-impacta-os-produtos-criados-para-facilitar-nosso-dia-a-dia-cju32g40e00x001nvv1495xmq.html
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2017/A-pobreza-brasileira-tem-cor-e-%C3%A9-preta

