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RESUMO

Levando em conta o contexto social vigente e as problemáticas envolvendo o racismo e a forma

como o negro se insere na sociedade e no mercado, a presente pesquisa buscou identificar os

impactos socioambientais dos negócios geridos por empreendedores negros, tendo como

espectro de análise principal os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos

pela ONU. Nesse sentido, considerou-se também a importância de buscar pelos determinantes

econômicos e sociais do empreendedorismo negro, suas motivações e objetivos, além de

identificar o atendimento de algum ODS. A coleta de dados foi feita por meio de uma pesquisa

quantitativa e outra qualitativa, envolvendo primeiramente um questionário e posteriormente três

estudos de caso com empreendimentos geridos por negros: Casa Preta Hub, JR Diesel e Ecos do

Meio. Ademais, como base teórica foram utilizados, essencialmente, os ODSs e a dissertação de

mestrado do Professor Marcus Nakagawa. A análise dos resultados obtidos indica a confirmação

de que os empreendimentos geridos por negros gera impactos socioambientais a partir dos ODSs.

À vista disso, conclui-se que um maior conhecimento dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável por parte dos empreendedores ajudaria na aplicação efetiva de ações e estratégias

que colaborem com o desenvolvimento do negócio. Além disso, esse impacto social auxilia em

uma maior visibilidade dentro do mercado e, consequentemente, no auxílio do combate ao

racismo.

Palavras Chave: ODS, empreendimento, empreendedorismo negro, socioambiental, racismo,

sustentabilidade



ABSTRACT

Taking into account the current social context and the problems involving racism and the way

black people are inserted into society and the market, this article seeks to identify the

socio-environmental impacts of businesses managed by black entrepreneurs, using the

Sustainable Development Goals established by the UN as the main spectrum of analysis. In this

sense, we also consider the importance of searching for the economic and social determinants of

black entrepreneurship, its motivations and objectives, in addition to identifying the fulfillment

of some SDGs. Data collection was carried out by means of quantitative and qualitative

research, involving first a questionnaire and then a case study with three enterprises managed by

black people: Casa Preta Hub, JR Diesel, and Ecos do Meio. Furthermore, the SDGs and

Professor Marcus Nakagawa's master's degree were used essentially as a theoretical basis. The

analysis of the results obtained indicated the confirmation that the enterprises managed by blacks

generate socio-environmental impacts based on the SDGs. In view of this, it was concluded that

a greater knowledge of the Sustainable Development Goals by entrepreneurs would help in the

effective application of actions and strategies that collaborate with business development.

Besides that, this social impact helps in a greater visibility within the market and, consequently,

in the fight against racism.

Key words: SDGs, entrepreneurship, black entrepreneurship, socio-environmental, racism,

sustainability
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1. INTRODUÇÃO

1.1 A Equipe

O Grupo de Pesquisa Social (GPS) é um projeto especial do Centro ESPM de

Desenvolvimento Socioambiental, criado em 2017 e executado pelos voluntários da ESPM

Social. Seu principal objetivo é a produção de uma pesquisa semestral associando a temática

socioambiental ao marketing. No ano de 2021, o tema de pesquisa selecionado foi “Negócios de

Impacto Social Coordenados por Empreendedores Negros”. O propósito do estudo foi

compreender se o empreendedorismo negro causa impacto social a partir dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), tratando de questões socioambientais e

identitárias.

O tema de pesquisa desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Social “Negócios de Impacto

Social Coordenados por Empreendedores Negros” está alinhado aos objetivos estratégicos da

ESPM Social de produção de conhecimento como ferramenta de transformação de realidades

sociais. O estudo dos negócios dos empreendedores negros e a questão social a eles inerente é

pertinente e adequado, pois estendeu-se desde o início do isolamento social até o momento atual

de retomada da economia e flexibilização das medidas de biossegurança para prevenção e

controle da Covid-19, que consequentemente ampliou as desigualdades sociais brasileiras.

1.2 Pergunta de pesquisa

A elaboração deste projeto teve como justificativa a realização de uma pesquisa

acadêmica para averiguar o nível de impacto social do empreendedorismo negro para as questões

socioambientais e contribuir para uma maior visibilidade desse tipo de empreendedorismo.

Assim, foi determinado o objetivo geral que norteou a pesquisa e seus direcionamentoos:

identificar a natureza dos benefícios socioambientais, baseados nos ODS, promovidos pelo



empreendedorismo negro. Dessa maneira, os desdobramentos do tema de pesquisa nos levaram à

identificação de objetivos específicos para atingirmos o objetivo geral. São eles: descobrir os

determinantes econômicos e sociais do empreendedorismo negro e as razões que motivaram esse

tipo de empreendedorismo; entender quais objetivos o empreendedorismo negro visa atender e

quais deles se identificam com algum dos objetivos da ODS; analisar se as questões identitárias

visam atender alguma questão de natureza socioambiental, além de atender ao sentimento de

pertencimento, e se elas ajudam a formar uma consciência para as questões sociais ou se são

fruto do atendimento a essas questões. Com a definição do tema de pesquisa, o mapeamento dos

objetivos e caminhos a serem traçados, desenvolvemos a pergunta problema da pesquisa: “O

empreendedorismo negro causa impacto social?”.

1.3 Importância do projeto

O empreendedorismo negro tem sido objeto de muitos estudos e pesquisas sob as óticas

econômica e de inclusão social. No entanto, a influência dos ODS no planejamento e ações do

empreendedor negro é uma lacuna ainda não estudada. Em um mundo que se importa cada vez

mais com sustentabilidade e justiça, os ODS se tornam aliados cada vez maiores para as

empresas, criando estratégias de mercado que protejam o planeta e promovam sociedades

pacíficas e inclusivas. A pesquisa busca compreender o empreendedorismo negro a partir da

perspectiva de mercado, analisando o nível de conscientização e influência dos ODS na

formulação dos objetivos econômicos e sociais desses empreendimentos. O Grupo de Pesquisa

Social e a Escola Superior de Propaganda e Marketing teve como objetivo organizar uma

pesquisa que pudesse contribuir com a visão dos empreendedores negros e seus negócios de

impacto à sociedade, reforçando a importância da representatividade no mercado e em pesquisas

sociais.

A pesquisa produziu resultados gerenciais e práticos que podem ser utilizados pelos

empreendedores negros para compreender não só a própria realidade sobre seu setor e a questão

racial, como também os desafios a serem superados e oportunidades a serem aproveitadas por

esse grupo em relação ao seu impacto social e seu alinhamento aos ODS.



1.4 Relevância do tema

Além da grande relevância e utilidade da pesquisa realizada, é importante ressaltar o

valor de se falar de empreendedorismo negro no cenário brasileiro. "Foi o empreendedorismo

que fez a população negra emergir após a abolição" (BARBOSA, Adriana). O

empreendedorismo negro no Brasil nasceu da necessidade de sobrevivência, liberdade e reação à

escravidão e à violência. Em um contexto, no qual os negros foram libertos após a abolição da

escravidão, as instituições de poder não determinaram nenhuma política pública ou medidas para

a ascensão destes povos. Assim, os ex-escravizados foram marginalizados pela falta de acesso a

terras e educação.

Sob essa conjuntura,   muitos deles voltaram para África para tentar recomeçar e outros

tiveram que se sujeitar a salários baixíssimos oferecidos por seus antigos proprietários. Alguns

optaram pelo empreendedorismo, tiveram que utilizar seus dons, como pintura, artesanato e

culinária para sobreviver. 1

O reflexo desse problema estrutural pode ser visto até hoje no empreendedorismo negro

no Brasil, em que 45,5% desses trabalhadores empreendem por necessidade, enquanto apenas

28,5% dos empreendedores brancos empreendem pelo mesmo motivo (Global Entrepreneurship

Monitor, 2019). A diferença entre os dados diz respeito à desigualdade social do país, tendo em

vista que a inserção dessas pessoas no empreendedorismo é justificada pela escassez de

oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho.

2. METODOLOGIA

A pesquisa de tema "Negócios de Impacto Social Coordenados por Empreendedores

Negros" foi estruturada e elaborada ao longo do ano de 2021, porém, dividida em duas etapas.

No primeiro semestre, a metodologia adotada foi o método quantitativo, com o objetivo de

coletar informações relacionadas a estatística dos negócios do empreendedorismo negro na

cidade de São Paulo. Assim, esse método foi importante para a transformação dos resultados

obtidos em números, alcançando termos uniformes, que facilitaram o entendimento dos dados

1 CAMPOS, Amanda Alvez  - "A Valorização do Negro no Brasil e o Afroempreendedorismo"  da Universidade
Federal de Ouro Preto



resgatados. Já no segundo semestre, foi adotado o método qualitativo por meio de Estudos de

Caso e entrevistas semi-estruturadas, com o propósito de aprofundar informações coletadas dos

empreendimentos analisados na primeira fase da pesquisa. Durante a pesquisa qualitativa, foram

realizados três estudos de caso, sendo os objetos de estudo os empreendimentos Casa Preta Hub,

Ecos do Meio e JR Diesel.

2.1 Pesquisa Quantitativa

Sendo o objetivo do primeiro semestre, consistiu em um questionário estruturado com

perguntas fechadas e obrigatórias enviado por e-mail e redes sociais aos empreendedores, em 20

de abril de 2021, os quais responderam com os devidos aspectos do empreendimento. A

princípio, pesquisamos apenas empreendedores do estado de São Paulo e, portanto, buscamos o

maior número de empreendedores possíveis. Com esta opção metodológica foi possível estudar

questões logísticas e por meio disso, realizar um comparativo entre os empreendimentos, nos

permitindo a análise final do questionário, dando atenção a pontos que se referem à estrutura do

empreendimento.

O questionário, por sua vez, foi composto por 46 perguntas fechadas, levando em média

20 minutos para ser respondido. É válido ressaltar que as perguntas foram organizadas em 10

seções, sendo elas 1. "Negócios de Impacto Social Coordenados por Empreendedores Negros",

2. "Dados Pessoais", 3. Atuação no Empreendedorismo", 4. "Como os empreendedores geram

receita", 5. "Empreendedorismo negro e as ODS", 6. "Formação e Conhecimento dos

empreendedores sobre as ODS", 7. "Planejamento do Negócio", 8. "Recursos Financeiros /

Materiais", 9. "Prática de Negócio" e 10. "Considerações finais".

Em relação à aplicação do questionário, este foi encaminhado para 17 empreendedores,

15 via email e dois via WhatsApp. No total, o formulário contou com 25 respostas de

empreendedores sociais, superando os números esperados. Além disso, as redes sociais foram

utilizadas como ferramentas para impulsionar ainda mais a pesquisa, impactando o público

interno da ESPM (alunos, professores e funcionários), assim como também todos os seguidores

dos perfis. Dessa forma, também fizemos com que a importância social do projeto fosse

comunicada para ainda mais pessoas.



2.2 Pesquisa Qualitativa

O método qualitativo é uma forma de coleta de dados primários utilizada para pesquisas

nas quais o problema não está totalmente definido ou se quer explorar melhor o fenômeno em

análise. O objetivo não é mensurar nem quantificar representativamente os dados. O que se

pretende é entender melhor o assunto, por isso utiliza-se esse método quando não há uma noção

clara do problema.

Nesse sentido, entendemos que esse seria o melhor método para se aplicar na segunda

etapa da pesquisa, uma vez que assim poderíamos aprofundar e comprovar os dados e hipóteses

iniciais. À vista disso, seria possível explorar melhor se há impacto social do empreendedorismo

negro com as ODS a partir da compreensão e exploração sobre as diversas ramificações

relacionadas a este assunto, levando em conta as vivências de empreendedores negros

relacionadas ao tema. Por fim, teremos uma maior noção do problema sendo capazes de

estruturar um relatório com conclusões e aprendizados

Durante a pesquisa qualitativa, realizada ao longo do segundo semestre, foram analisados

três estudos de caso, sendo os objetos de estudo os empreendimentos Casa Preta Hub, Ecos do

Meio e JR Diesel. As entrevistas foram realizadas presencialmente dentro dos espaços onde são

feitos os empreendimentos. Nesse sentido, realizamos entrevistas na Casa Preta Hub, com os

gestores e coordenadores da Casa, no espaço Mercado da Preta com os 4 empreendimentos, na

JR Diesel com o empresário e dono Geraldo Rufino e na Ecos do Meio, com a empreendedora

Rose Campos. Portanto, os resultados esperados serão apresentados neste relatório.

2.2.1 Empreendimentos Participantes

A escolha por tais organizações, deve-se a diferentes fatores: as parcerias com a Casa

Preta Hub e a Ecos do Meio já haviam sido firmadas na primeira etapa da pesquisa, o que

facilitou o contato para a segunda etapa. A primeira organização citada possui associação ao

Festival Feira Preta, maior festival de cultura pret na América Latina, por ambos terem sido

fundados pela empreendedora Adriana Barbosa, que é referência no afroempreendedorismo e



pensa a relação com a cultura, a economia e o empreendedorismo negros, entendendo seus

papéis fundamentais na mudança estrutural da sociedade e mercado.

Ademais, a Ecos do Meio trata dos temas relacionados à sustentabilidade sob o viés da

comunicação, através do acesso à informação e promoção de conteúdo. Já a JR Diesel surge

como opção por se destacar como a maior distribuidora de autopeças da América Latina,

apresentando como intuito contribuir para transformar o mundo com a reciclagem automotiva,

trabalhando com processos focados na redução do impacto ambiental e mantendo a empresa

social e ambientalmente ativa, seguindo as práticas de ESG. As três empresas participantes do

estudo serão apresentadas a seguir.

Casa Preta Hub

Inaugurada em setembro de 2020 no centro de São Paulo, a Casa Preta Hub é um espaço

voltado ao fomento da transformação digital de negócios criados por empreendedores negros.

Idealizada pela empreendedora social Adriana Barbosa, o projeto foi pensado inicialmente para ser o

primeiro coworking para afroempreendedores. A proposta foi reformulada com a pandemia,

tornando-se um espaço para desenvolver negócios. De forma gratuita, os frequentadores têm acesso à

internet, salas individuais, estúdio de audiovisual para gravação de música e podcasts, cozinha

industrial para gravação de programas de gastronomia, impressoras 3D, biblioteca, ambiente de loja

compartilhada e uma galeria de arte abastecida constantemente com obras de artistas negros.

A Casa Preta Hub, uma iniciativa da PretaHub, ocupa dois andares de um prédio na avenida

Nove de Julho, totalizando 530 m², e nasce com o propósito de se tornar uma franquia social e ter o

formato replicado em outros Estados. Com parceiros como Extra, por meio do Instituto GPA,

Facebook, Fundação Tide Setubal e Mercado Livre, a Casa Preta Hub conta com uma estrutura de 6

salas, 2 estúdios, cozinha para produção de conteúdo e cozinha pop up, espaço maker, espaço para

exposição de artistas visuais, loja compartilhada e biblioteca de livros e vinil.

Ecos do Meio

Lançada em 2009 na Casa das Rosas, pela Assessora de Comunicação e Sustentabilidade,

Rose Campos, a entidade jornalística de sensibilização ambiental Ecos do Meio tem como finalidade

impulsionar uma Cultura de Paz, Cidadania Ambiental e Sustentabilidade na comunidade trabalhada.



Devido a isso, várias palestras – “Diálogos Sustentáveis” – seminários e encontros são proferidos

com o intuito de debater, educar e orientar sobre práticas voltadas à preservação e saúde do ser

humano no seu meio ambiente.

JR Diesel

A JR Diesel atua no mercado de peças de reposição seminovas para caminhões de linha

pesada, desde a década de 90. Sua operação funciona dentro dos padrões internacionais de

qualidade e procedência, além de contar com o maior estoque de peças de linha pesada e

seminovas do Brasil. Com a missão de ajudar a transformar o mundo com a reciclagem

automotiva, entrega soluções em peças seminovas para caminhoneiros, frotistas ou usuários de

caminhões, sempre de forma ágil com a máxima qualidade e total procedência. Diariamente, a

JR Diesel se dedica a entregar qualidade, procedência e o melhor atendimento aos clientes,

gerindo processos focados no impacto ambiental e mantendo a empresa sustentável, como uma

forma de impactar a sociedade através do seu negócio. Seu principal valor é o compromisso com

os seus colaboradores e clientes, assim como a disciplina, honestidade, respeito e confiabilidade

no trabalho, visando sempre ser ambientalmente e socialmente ativos e seguir as normas ESG.

Estudos de Caso:

O estudo de caso é um método de pesquisa que faz uso, na maioria das vezes, de dados

qualitativos. Tem como objetivo central explicar, explorar, descrever ou até aprofundar

fenômenos inseridos em seu próprio contexto. Caracteriza-se como um tipo de pesquisa

qualitativa que coleta dados a partir de eventos reais. Além disso, o estudo de caso é útil não só

para apurar conceitos, mas também para verificar como são aplicados na prática partes de

uma teoria. Nesse sentido, por se tratar de um método empírico, ele valoriza a pesquisa ao

incorporar dados reais a ela.

À vista disso, foi decidido utilizar tal método com intuito de evidenciar a hipótese central

da pesquisa: O impacto social gerado pelo empreendedorismo negro a partir dos ODS. Assim,

para desenvolver a pesquisa utilizando o método do estudo de caso, foi preciso cumprir cinco

etapas: delineamento da pesquisa; desenho da pesquisa; preparação e coleta dos dados; análise



do caso; e elaboração dos relatórios. A pesquisa tem como objetivo conhecer profundamente o

tema, ainda pouco explorado, identificando os fatores que determinam ou contribuem para a

ocorrência dos fenômenos e descrevendo suas características.

Cada estudo de caso é, em si mesmo, um experimento; e este experimento está inserido

em um contexto único que também é parte do experimento (MARTINS, Gilberto de Andrade,

2008). Assim, a metodologia utilizada está restrita à investigação de três casos realizados na

Casa Preta Hub, JR Diesel e Ecos do Meio, como casos representativos do tema estudado: o

empreendedorismo negro relaciona as questões de natureza socioambiental integradas aos ODS,

com o propósito de trazer informações subjetivas dos empreendimentos analisados na primeira

fase da pesquisa quantitativa.

Uma vez definido os objetivos e as questões de pesquisa, teve-se início ao levantamento

bibliográfico, tendo como base o livro “Apropriação cultural - Feminismos plurais” de Rodney

William e coordenação de Djamila Ribeiro e “A entrevista compreensiva - um guia para uma

pesquisa de campo” de Jean-Claude Kaufman para elaboração das entrevistas.

Entrevistas Semi-Estruturadas:

Foram elaborados quatro roteiros de entrevistas semi-estruturadas, um destinada à Casa

Preta Hub, a ser respondida por seus coordenadores, outro para quatro empreendedores que

utilizam a estrutura oferecida pelo Hub, durante o evento “Mercado da Preta”, um para o

empresário Geraldo Rufino, da JR Diesel e o último para a empreendedora Rose Campos, da

Ecos do Meio. Essa forma de entrevista produz espaço para a espontaneidade, visto que

apresentamos algumas questões previamente elaboradas, mas com o restante do processo sendo

levado como uma conversa. Isto foi essencial para o processo, já que as questões previamente

elaboradas deram rumo às entrevistas, mas sem que nos prendamos necessariamente ao roteiro,

surgindo a possibilidade de trazermos assuntos pertinentes às entrevistas durante sua aplicação.

O primeiro questionário, destinado à gestão da Casa Preta Hub, foi composto por 18

perguntas organizadas em 5 seções, sendo elas: 1. “Empreendedorismo negro”, 2.

“Empreendedores negros e os ODS”, 3. Cultura e empreendedorismo, 4. “Os ODS's nos

empreendimentos” e 5. “ O papel da Casa Preta Hub com as ODS's”.



Para os empreendedores que desenvolvem seus empreendimentos na Casa foram

elaboradas 27 questões organizadas em 6 seções, sendo elas: 1. “Empreendedorismo negro”, 2.

“Empreendedores negros e os ODS”, 3. Cultura e empreendedorismo , 4. “Os ODS's nos

empreendimentos”, 5. “ O papel da Casa Preta Hub com as ODS's” e, por fim, a seção 6,

“Identidade”.

Já as entrevistas feitas com Geraldo e Guilherme Rufino, da JR Diesel, e Rose Campos,

da Ecos do Meio, contaram com 16 questões divididas em 4 seções, sendo elas: 1.

“Empreendedorismo Negro” , 2. “Empreendedores Negros e os ODS”, 3. “Cultura e

empreendedorismo” e 4. “Os ODS’s nos empreendimentos".

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Durante toda a pesquisa, nos baseamos nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

da ONU. Já especificamente na segunda etapa da pesquisa, sendo ela a qualitativa, além de

utilizar os ODS, também fizemos uso de estudos e análises em textos escritos e publicados pelo

Professor Marcus Nakagawa. Os ODS e a sustentabilidade são pautas bastante discutidas

atualmente e que participam da criação de estratégias mercadológicas que tornem os negócios

mais atraentes e valorizadas.

Sob esse viés, os ODS foram essenciais para traçar a linha de estudo dos impactos sociais

que seriam analisados dentro dos empreendimentos. Já os textos do prof. Marcus Nakagawa

trouxeram uma visão acerca dos diferentes campos que englobam a sustentabilidade, e por isso

foram fundamentais para uma maior compreensão dos impactos sociais e ambientais dos

negócios geridos por negros nas entrevistas qualitativas da segunda etapa.

3.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram estabelecidos pela

Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015 e compõem uma agenda mundial para a

construção e implementação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030. Eles



são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e

garantir que todas as pessoas possam desfrutar de paz e de prosperidade.

Durante o processo de desenvolvimento do relatório, o alinhamento aos ODS foi

utilizado como instrumento de mensuração e presença de impacto social gerado pelos

empreendimentos analisados. Nesse sentido usamos os 17 parâmetros para aferir quais apareciam

na prática ou até mesmo na essência dos negócios estudados. Para isso, após as entrevistas com

os empreendedores, buscamos trechos das entrevistas que pudessem se relacionar com cada ODS

e elaboramos as análises e tabulação dos dados.

3.1.1 Lista dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

● ODS 1 - Erradicação da Pobreza

● ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável

● ODS 3 - Saúde e Bem-estar

● ODS 4 - Educação de Qualidade

● ODS 5 - Igualdade de Gênero

● ODS 6 - Água Limpa e Saneamento

● ODS 7 - Energia Acessível e Limpa

● ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

● ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

● ODS 10 - Redução das Desigualdades

● ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

● ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis

● ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima

● ODS 14 - Vida na Água

● ODS 15 - Vida Terrestre

● ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

● ODS 17 - Parcerias e Meio de Implementação

3.2 Referencial Teórico Qualitativo



Como exposto anteriormente, o Referencial Teórico utilizado na segunda etapa da

pesquisa foi realizado através do uso de estudos e análises em textos escritos e publicados do

Professor Marcus Nakagawa, renomado por seus estudos acerca da sustentabilidade e dos

impactos socioambientais dos negócios das empresas. Por conta disso, foi muito importante para

o nosso estudo embasar nossas análises a partir de uma pessoa referência em sustentabilidade.

3.2.1 Prof.  Dr. Marcus Nakagawa

Marcus Hyonai Nakagawa é um publicitário, professor e empreendedor social brasileiro.

Ele é um estudioso e renomado profissional de todas as áreas que envolvem sustentabilidade,

empreendedorismo e responsabilidade socioambiental. Com um extenso currículo de estudos e

aplicações, Nakagawa fundou a Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade

(Abraps) e é mestre em Administração com foco em Sustentabilidade na Estratégia de Negócios

das Empresas (PUC-SP).

Dessa forma, utilizamos seu mestrado e dois artigos publicados por ele como material de

referência teórica para análise e elaboração do presente relatório. Foi muito importante a leitura e

compreensão dos materiais produzidos pelo Marcus Nakagawa, uma vez que proporcionaram

uma compreensão mais ampla sobre a responsabilidade socioambiental das empresas.

A Sustentabilidade na Estratégia de Negócio das Empresas Brasileiras:

Este referencial teórico é a dissertação de mestrado do Professor Marcus Nakagawa sobre

"A Sustentabilidade na Estratégia de Negócio das Empresas Brasileiras" que analisa as diversas

abordagens da sustentabilidade nas empresas, bem como suas principais formas de aplicação e

conceituação. Outra perspectiva abordada no mestrado do Professor Nakagawa são os

indicadores de sustentabilidade, que se dividem em diferentes aspectos, e facilitaram a análise

das entrevistas feitas com os empreendedores.

Sob esse viés, essa abordagem foi bastante importante para compreensão da

sustentabilidade nos empreendimentos analisados e principalmente para ser usada como

parâmetro, bem como os ODS. Ou seja, ao analisar uma afirmação feita por um dos



empreendedores, foi possível associá-la aos conceitos e definições apresentados pelo Marcus,

que serviu como base teórica para as análises.

Sustentabilidade e Governança na PME

O artigo publicado no site do Professor Marcus Nakagawa comenta sobre a importância

da governança da implementação de ações afirmativas sobre a sustentabilidade, que vai muito

além do viés ambiental. Além disso, o texto traz tarefas para uma melhor prática da governança e

define esse conceito como “Sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e

incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre proprietários, conselho de

administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de Governança Corporativa

convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de

preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para

a sua longevidade.”

Foi relevante para nossa análise o uso deste artigo, que auxiliou no desenvolvimento de

um olhar crítico para a presença da governança em alguns empreendimentos e que contribui para

o estabelecimento de metas para aplicação da sustentabilidade.

7 Formas de Aplicar a Sustentabilidade na Pequena Empresa

Este foi um pequeno artigo publicado pelo Marcus Nakagawa, também em seu site

oficial, que contou com a abordagem prática de 7 maneiras de empregar a sustentabilidade

dentro dos negócios. Esse artigo foi um parâmetro claro a ser buscado e analisado dentro das

respostas dos entrevistados, visto que trazia formas de praticar esses hábitos dentro das

empresas.

Fizemos uso desse referencial para buscarmos de maneira objetiva cada um dessas 7

formas de aplicação, sendo elas: incluir as temáticas sociais e ambientais no mantra da empresa;

analisar estratégias bem sucedidas de concorrentes; começar o planejamento com melhorias

básicas, como água, resíduos e gestão de pessoas; divulgar as melhorias feitas e use-as como

diferencial competitivo; pedir um feedback das ações e as desenvolva; sincronizar na prática seu



produto ou serviço com os temas de desenvolvimento sustentável; mensurar o real impacto das

suas operações no mundo.

4. PARCERIAS

Por ser uma organização de trabalho voluntário, sem fins lucrativos, a ESPM Social,

entidade da faculdade ESPM da qual a equipe Grupo de Pesquisa Social é um projeto especial,

não realizou parcerias com nenhum tipo de remuneração monetária. Entre nossos parceiros, estão

empreendedores conhecidos no mercado de trabalho e no segmento do empreendedorismo negro.

Listamos, a seguir, todos aqueles que aceitaram contribuir com o nosso projeto, oferecendo apoio

e disposição para a realização da pesquisa:

● Feira Preta: Plataforma responsável por criar projetos para valorizar a cultura negra e

realizar anualmente o maior evento de empreendedorismo negro da América Latina,

coordenada pela empreendedora Adriana Barbosa, considerada uma das empreendedoras

negras mais influentes do mundo.

● Casa Preta Hub: Um hub de criatividade, inventividade e tendências pretas que pensa a

relação com a cultura, a economia e o empreendedorismo pretos, entendendo seus papéis

fundamentais na mudança estrutural de uma sociedade. Projeto também liderado por

Adriana Barbosa.

● 99jobs: Uma plataforma adaptativa criada com objetivo de conectar, de forma prática,

candidatos a empresas e vagas de trabalho de seu interesse.

● REAFRO: A Rede Brasil Afroempreendedor é uma associação sem fins lucrativos que

tem a missão de fortalecer o afroempreendedorismo por meio da educação

empreendedora.

● NEABI: O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) do IFSP tem por

objetivo a promoção de estudos e ações sobre a temática das relações étnico-raciais na

instituição educacional.

● Prof. Dr. Pedro Jaime: O Prof. Dr. em Antropologia Social pela USP e antropologia e

Sociologia pela Université Lumière Lyon 2, Pedro Jaime e autor do livro Executivos



negros: racismo e diversidade no mundo empresarial (Edusp, 2016), contemplado com o

Prêmio Jabuti na categoria Economia, Administração e Negócios.

● Ecos do Meio: Um programa na Rádio Mega Brasil Comunicação, idealizado e

apresentado pela comunicadora Rose Campos, com intuito debater, educar e orientar

sobre práticas voltadas à preservação e saúde do ser humano no seu meio ambiente.

● Flávio Augusto: Estudante de Design na ESPM, Flávio Augusto participou como um dos

parceiros do projeto através do desenvolvimento das artes visuais que tinham como

principal função divulgar a pesquisa em redes sociais como Instagram, Facebook,

LinkedIn, WhatsApp e no portal da ESPM.

As parcerias consistiram, por parte dos apoiadores, em verificar e divulgar o formulário

da pesquisa e, como benefícios dessa, os parceiros foram divulgados nas nossas redes sociais

(@socialgps, @cedsespm e @marcusnakagawa), ganhando visibilidade perante alunos e

professores da ESPM, principalmente. Além disso, tiveram acesso a um conteúdo exclusivo dos

resultados finais da pesquisa, mesmo os principais beneficiários sendo os próprios

empreendedores.

5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Ao longo de todo o desenvolvimento do projeto, o Grupo de Pesquisa Social enfrentou

algumas dificuldades na elaboração da pesquisa, que, no entanto, não impactaram nos resultados

obtidos. Tivemos algumas limitações operacionais quanto ao apoio de parceiros, por exemplo.

Mesmo com contribuições pontuais, contando com a participação de empreendedores, institutos

e empresas com grande alcance, mudanças estratégicas tiveram que ser implementadas pelo

grupo para que os resultados esperados fossem alcançados.

Na etapa quantitativa da pesquisa, a falta de entendimento de alguns conceitos

apresentados no formulário, como por exemplo a maturidade do negócio, foi um limitador da

pesquisa e ao mesmo tempo um dado importante em termos de resultado final. Por mais que o

formulário tenha fornecido breves descrições e apoio visual através de imagens, não foi o

suficiente para que todos compreendessem os termos relacionados à temática da pesquisa. As

limitações operacionais encontradas, tanto na pesquisa quantitativa quanto na qualitativa dizem



respeito muito ao desconhecimento quanto aos ODS do que a estrutura da pesquisa e as questões

propostas, o que já nos permitiu deduzir a necessidade de alterar alguns de nossos parâmetros a

fim de não afetar o resultado da pesquisa.

Na etapa qualitativa, após a definição da metodologia do primeiro estudo de caso com a

Casa Preta Hub, o Grupo de Pesquisa Social enfrentou algumas imprevisibilidades, como a

dificuldade de encaixar uma entrevista com o empreendimento dada sua agenda, o que atrasou o

início da pesquisa. Além disso, a demanda de análise de dados, incluindo as transcrições e

comparações de resultados, foi muito maior do que a esperada para ser cumprida no prazo

estipulado. Todavia, esses fatores não impactaram os resultados obtidos.

6. PESQUISA QUANTITATIVA

6.1 Reuniões

Com o intuito de realizar um primeiro contato com o público-alvo, o Grupo de Pesquisa

Social realizou ao todo quatro reuniões em conjunto com empreendedores negros, com o

objetivo de apresentar o projeto de pesquisa do primeiro semestre de 2021, a fim de firmar

parcerias e alcançar respondentes para a pesquisa. As apresentações realizadas visaram explicar

de maneira breve o funcionamento da ESPM Social como entidade, o propósito do Grupo de

Pesquisa Social, além da exposição de pesquisas anteriormente desenvolvidas pela equipe.

Ainda, foi explicado o tema de pesquisa e sua justificativa, os objetivos geral e específicos e a

questão problema que norteou todo o seu desenvolvimento. A equipe também discorreu sobre a

metodologia de pesquisa, que será realizada em duas etapas, sendo a primeira delas quantitativa e

a segunda qualitativa. Foram apresentados os questionamentos principais que serviram como

base do questionário quantitativo, o cronograma de andamento da pesquisa e, por fim, as formas

de participação dos empreendedores como apoiadores e os benefícios decorrentes dessa parceria.

Abaixo, segue uma breve descrição dos participantes e conquistas realizadas pela equipe:

6.1.1 25/03: Reunião com a empreendedora Adriana Barbosa



Encontramos dificuldade em agendar um horário para discutirmos os pontos principais

sobre a pesquisa devido a indisponibilidade de Adriana. No dia 25 de março, então, firmamos

uma parceria com a empreendedora, que ficou responsável por impulsionar o projeto através das

redes sociais e enviá-lo para outros possíveis respondentes. A reunião foi de grande importância,

pois, caso a parceria não ocorresse, a pesquisa tomaria outros rumos. Além disso, atrelar a

imagem e reputação de uma empreendedora referência no assunto foi essencial para garantir a

excelência dos resultados.

6.1.2 12/04: Primeira reunião com empreendedores

A primeira reunião realizada para apresentação do projeto não obteve a aderência que

esperávamos, tendo apenas duas empreendedoras na reunião. Acreditamos que o ocorrido se deu

ao fato de que o envio do convite aconteceu sexta-feira (09/04) via e-mail, apenas três dias antes

de nos reunirmos. As empreendedoras que compareceram ao evento foram Rose Campos da

rádio web Ecos do Meio e Mônica Costa da empresa Grana Pretta. Ao final da apresentação,

houve o estabelecimento de parceria com a Rose em nome da Ecos do Meio, e Mônica

demonstrou interesse em participar da pesquisa.

6.1.3 17/04: Segunda reunião com os empreendedores

Após a primeira reunião realizada (12/04), viu-se necessário a organização de um terceiro

encontro a fim de explicar o propósito e o tema de pesquisa para outros empreendedores que não

puderam comparecer. Como esperado, houve um maior número de participantes quando

comparado com a primeira reunião, que também demonstraram interesse em apoiar e participar

do projeto. Neste encontro, o formulário quantitativo foi validado pelos empreendedores e posto

em circulação para a coleta dos dados.

Além disso, o grupo estabeleceu uma parceria com a REAFRO, associação sem fins

lucrativos que tem a missão de fortalecer o afroempreendedorismo por meio da educação

empreendedora.



6.1.4 23/04: Reunião com Projetos Alma Preta

Devido aos inúmeros pedidos por mais informações sobre o projeto, a equipe tomou a

decisão de realizar um plantão de dúvidas das 17h às 18h com o objetivo de conversar, pela

última vez, com todos aqueles interessados em obter mais informações sobre a pesquisa.

Conversamos então com Marina, representante do Projetos Alma Preta, que demonstrou

interesse em participar do projeto.

6.2 Resultado Quantitativo

O resultado quantitativo se deu a partir do questionário estruturado composto por 47

perguntas fechadas, obrigatórias e divididas em 10 seções. O questionário utilizou como

referência os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, portanto, buscou compreender os

negócios dos empreendedores negros e sua ligação com as ODS. Nesse viés, analisamos todas as

25 respostas dos empreendedores negros a respeito do seu negócio e sua ligação com as ODS.

6.2.1 Análises do Questionário Quantitativo

Tendo em vista os aspectos observados a partir dos gráficos (Apêndice A), podemos

concluir que os empreendimentos analisados possuem diversas características, modelos, setores,

formas de produção, entre outras variáveis. Esta pesquisa reitera a importância do

empreendedorismo negro como forma de impacto social, enfatizando a diversidade de negócios

existentes e provando a necessidade desse tipo de empreendimento para a sociedade.

Na pesquisa quantitativa, apesar de a amostra ser relativamente pequena, é possível fazer

algumas observações sobre os resultados, identificando padrões e relações entre os dados, que

servirão de apoio para a pesquisa qualitativa.. Cabe salientar que o tamanho da amostra não

impactou os resultados, uma vez que não foi proposta a capacidade de generalização. Partindo da

análise dos resultados da primeira seção de perguntas do questionário, em que foram coletados

dados pessoais, nota-se que apenas 8,4% dos respondentes se considera transgenero, ou prefere

não dizer, e 70,8% se denomina mulher cisgênero. Essa porcentagem indica um possível perfil



dos empreendedores negros no mercado, em que metade deles se identificam como mulheres

(Sebrae, 2019), constatando-se o empreendedorismo negro feminino. Este resultado representa o

reflexo do empreendedorismo por necessidade, já que a vulnerabilidade ao desemprego é 50%

maior para mulheres negras, segundo pesquisas do Sebrae de 2020.

Quanto ao tempo de atuação, dentre os entrevistados, 68% tem até 5 anos de atuação,

16% atuam de 6 a 10 anos, 16% com mais de 10 anos de atuação, sendo apenas 4% com mais de

30 anos. Esses valores indicam como é difícil para esses empreendedores se manter no mercado,

considerando que a esmagadora maioria dos entrevistados possui mais de 30 anos. Outro dado

que indica a proporção do empreendedor negro no mercado é quanto a quantidade de

colaboradores, em que dos empreendedores, 32% possuem de 2 a 5 pessoas como colaboradores

(remunerados ou não) de seus empreendimentos, enquanto 28% possuem 1, 16% possuem

nenhum, 12% possuem de 6 a 10, 8% de 11 a 20, e apenas 4% (1 respondente) possuem mais de

50 colaboradores. Ou seja, a grande maioria possui pequenos empreendimentos, de baixa escala

e alcance, com poucos colaboradores, demonstrando como a representatividade deles no

mercado é pequena e difícil de ser mantida.

Na seção 4 “ Como os Empreendedores geram receita”, 60% afirmaram que a venda de

serviços é a maior fonte de renda do negócio, para 52% é consultoria e 40% trabalham na venda

de produtos. O restante se divide em taxa sobre transações, marketplace, clube de assinatura,

empreendimento não sem receita e parcerias institucionais, sendo 4% para cada, ou seja, 1

respondente. Dessa forma, é possível categorizar que o empreendedorismo negro se concentra no

setor de serviços e produto, sem representação nos setores técnico, institucionais, financeiro,

educacional, da saúde, de capacitação, entre outros. Além disso, quanto às instalações dos

empreendimentos, a maioria dos empreendedores afirmaram não se encaixar em nenhuma das

instalações elencadas, sendo um número de 36%. Dos empreendedores, 32% possuem sede

própria, 16% trabalham na garagem, 8% se dividem em incubadora e 8% como coworking. Esses

resultados reforçam a informalidade e falta de recursos e escala na qual os empreendedores

negros se encontram.

Com relação aos ODS, dentre os respondentes, 84% entendem que o reconhecimento da

importância das mesmas pode auxiliar muito no desenvolvimento do seu empreendimento. As

informações desta etapa foram insuficientes para compreender o nível de conhecimento sobre os

ODS. Porém, segundo o questionário, 52% dos respondentes acreditam estar à frente de um



negócio de impacto social, ainda que 44% disseram não ter tido contato especificamente com a

temática em seu curso de formação que abordasse o empreendedorismo negro e 88%

considerarem a oferta institucional de Formação Continuada especificamente sobre os ODS para

os empreendedores negros, insuficiente. No entanto, 84% afirmam que seu empreendimento é

norteado por alguma ODS e 60% dizem que o empreendimento está alinhado a algum desses

objetivos. Ou seja, apesar de muitos não terem conhecimento teórico sobre a sustentabilidade,

ainda assim estes empreendedores desenvolvem alguns conceitos na prática e mesmo

identificá-los, quando têm contato com as temáticas.

Os ODS que foram identificados com maior alinhamento foram: Redução das

Desigualdades (68%), Trabalho Decente e Crescimento Econômico (64%), à Igualdade de

Gênero (56%), Educação de Qualidade (48%), Consumo e Produção Responsáveis (40%) e à

Saúde e Bem-estar (36%). A partir destes dados é possível inferir que apesar do baixo

aprofunamento sobre os ODS, ele é de conhecimento e prática do empreendedor negro, por se

encontrar em uma posição de desigualdade social e economica, dado o racismo estrutural e a

falta de oportunidades e recursos para se igualar no mercado. Essa conclusão também é reforçada

pela afirmação majoritária dos respondentes, que consideram importante a participação de

formações continuadas especificamente sobre o empreendedorismo negro e as relações

étnico-raciais em seus negócios, confirmando que essas questões estão instrínsicamente

presentes em suas realidades. Isso é perceptível nos resultados quanto a temática antirracista no

empreendimento em que 64% alegaram que são tratadas temáticas antirracistas de forma

explícita, 24% afirmam que de forma superficial e apenas 12% alegaram que não tratam essas

temáticas em seus respectivos empreendimentos, sendo algo do cotidiano da maioria desses

empreendedores. É possível notar portanto, que essas questões são naturais para o empreendedor

negro, porém esse conhecimento aprofundado a partir dos ODS é ainda escasso. Quando

perguntados se o plano de negócios trata de questões étnico-raciais a partir das ODS, dentre os

entrevistados, 48% alegaram que sim, e 52% que não, ou seja, sem aplicação formal dos ODS.

Quanto a como os empreendimentos são inseridos no âmbito dos ODS, 28% afirmaram

que seus empreendimentos estão inseridos no mercado empreendedor geral; 44% afirmaram

estar inseridos em mais de 1 ODS, enquanto 1 (4%) afirmou estar inserido em apenas 1 ODS.

Inserido em todos os ODS, estão 8% dos nossos respondentes, e 12% deles não têm nenhuma

articulação com os ODS. Por fim, outros 4% alegaram estar inseridos apenas no



empreendedorismo negro. Esses resultados mostram como o conhecimento sobre os ODS ainda

são superficiais e se confundem com a temática etnico racial.

Por outro lado, como já citado, o reconhecimento da importância dos ODS é comum a

maioria dos respondentes, que entendem que o reconhecimento da importância das ODS pode

auxiliar muito no desenvolvimento do seu empreendimento, sendo que 12% entendem que pode

auxiliar pouco, e 4% acreditam que não pode auxiliar. Entende-se então que os ODS são uma

preocupação em tendência no mercado, considerando que, dos entrevistados, 96% afirmaram que

buscam auxílio para implementação e ação relativas aos ODS, e 4% não buscam, bem como,

92% responderam que há interesse na participação de formação continuada sobre

empreendedorismo negro e os ODS, contra 8% que não têm interesse. Entre os respondentes,

40% gostariam que essa formação fosse realizada em instituições públicas e privadas. Por outro

lado, houve um empate entre “em parceria com outra instituição” e “dentro da própria

instituição”, sendo 24% para cada opção. Além disso, 8% dos entrevistados afirmaram que

preferem em instituições privadas e 4% em instituições públicas.

7. PESQUISA QUALITATIVA

7.1 Entrevistas

Na intenção de coletar dados para a etapa qualitativa da pesquisa, o Grupo de Pesquisa

Social realizou entrevistas com sete empreendedores participantes dos três empreendimentos

participantes do estudo de caso: Casa Preta Hub, Ecos do Meio e JR Diesel visando entender as

práticas sustentáveis e questões socioambientais abrangidas pelo empreendedorismo negro.

Além disso, realizamos a observação participante, identificando a sustentabilidade nos espaços

dos empreendimentos.

Com intuito de compreender mais sobre a dinâmica das entrevistas, o papel do

entrevistador e do entrevistado, utilizamos um material de apoio prévio. O livro "A Entrevista

Compreensiva - Um Guia Para Pesquisa de Campo" escrito por Jean-Claude Kaufmann, foi

essencial para melhor nos prepararmos. O capítulo "A condução das entrevistas", facilitou a

compreensão de como melhor executar o papel de entrevistadores, abrindo mão da hierarquia e

nos fazendo compreensivas, a fim de não julgar as respostas e o entrevistado. Além disso, ter em



mente que o diálogo deve fluir de uma maneira descontraída, para dar a entrevista um tom de

conversa para que a pessoa se sinta à vontade para desenvolver as respostas.

7.1.1 02/09: Entrevista com os gestores da Casa Preta Hub

Realizamos a primeira entrevista com a gestão da Casa Preta Hub no dia 2 de setembro

de 2021, contando com a participação de Adriano Prates, Yan Ragede e Paulo Oliveira. Neste

primeiro momento, foi dada uma contextualização mais detalhada das atividades e histórico do

empreendimento, como instituição que promove a ascensão da população negra e outros grupos

sociais como indígenas, mulheres e comunidade LGBTQ+.

Localizada no centro, região caótica e movimentada de São Paulo, a Casa Preta Hub é um

espaço à parte, onde passando a porta encontra-se um ambiente calmo, tranquilo e aconchegante.

A Casa Preta Hub é organizada em diversas salas, algumas especializadas, com cozinha,

equipamento de áudio e vídeo, mas a maioria delas é muito flexível para atender o que seja

necessário, com móveis facilmente removíveis. A entrevista ocorreu na sala “Preta Educa",

espaço multifuncional para workshops e palestras. A decoração é essencialmente inspirada na

cultura afro-brasileira, com cores vibrantes, imagens e símbolos significativos. Neste ambiente

pacífico é possível notar a dinamicidade do empreendedorismo lá desenvolvido.

Imagem 1: Grupo de Pesquisa Social com gestores da Casa Preta Hub



Fonte: Imagem fotografada pelo Grupo de Pesquisa Social

7.1.2 21/09: Entrevista com os gestores da JR Diesel

A segunda entrevista foi feita no dia 21 de Setembro de 2021, na empresa JR Diesel

localizada em Osasco. Os entrevistados foram Geraldo Rufino, fundador da maior empresa de

reciclagem de peças de caminhão da América Latina, a própria JR Diesel, e seu filho, Guilherme

Rufino, atual gestor da empresa. A conversa foi importante para entender o peso da

sustentabilidade dentro de um negócio que é referência na questão.

Imagem 2: Grupo de Pesquisa Social com Geraldo Rufino da JR Diesel

Fonte: Imagem fotografada pelo Grupo de Pesquisa Social

7.1.3 26/09: Entrevista com empreendedores da Casa Preta Hub

A terceira entrevista foi feita no evento “Mercado da Preta”, realizado no dia 26 de

setembro de 2021 na Casa Preta Hub. O evento organizado pelo empreendimento é uma proposta

de fortalecimento entre os negócios de afroempreendedores, que utilizam de um dos espaços que

a Casa Preta Hub oferece, a Feira Preta Store, para abrigar marcas de empreendedores que não



tenham espaço físico e querem expor e vender produtos. Durante o evento, o grupo pôde

observar o empreendedorismo negro e sustentável acontecendo na prática e ampliar o

conhecimento e discussão sobre os ODS. A equipe entrevistou diversos empreendedores

presentes no local, entre eles Magali, articuladora da empresa Invent Laser; Vânia, estilista e

designer da Ms. Vee; Débora, fundadora da Soul Makra; e Álvaro Tadeu, criador do SofaVela.

Imagem 3: Grupo de Pesquisa Social com Magali, da Invent Laser; Vânia, da Ms. Vee;

Déborah, da Soul Makra; e Álvaro Tadeu do SofaVela.

Fonte: Imagem fotografada pelo Grupo de Pesquisa Social



Imagem 4: Entrevista com Álvaro Tadeu do SofaVela.

Fonte: Imagem fotografada pelo Grupo de Pesquisa Social

7.1.4 01/10: Entrevista com a gestora da Ecos do Meio

A quarta entrevista e última foi realizada com o empreendimento Ecos do Meio,

representado pela empreendedora Rose Campos, no dia 1 de outubro de 2021. O encontro foi

realizado na Associação Paulista de Imprensa (API), localizado no Centro Histórico de São

Paulo.



Imagem 5: Grupo de Pesquisa Social com Rose Campos, gestora da Ecos do Meio

Fonte: Imagem fotografada pelo Grupo de Pesquisa Social

7.2 Resultado Qualitativo

A continuação da pesquisa se deu por meio de uma análise qualitativa com as entrevistas

aos empreendimentos escolhidos, seguido pela transcrição de cada uma delas (Apêndice B).

Depois, passamos para as análises que foram baseadas em duas referências: os 17 Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável e o material selecionado que foi escrito pelo Professor Marcus

Nakagawa (Capítulo 3). Nesse sentido, analisamos todas as entrevistas, observando nas falas de

cada um dos empreendedores ações e crenças que afirmam cada um dos nossos referenciais.

Em um segundo momento, partimos para análise de pontos que existiam em comum entre

os empreendimentos, buscando detectar a aplicação ou entendimento do impacto social pelos

empreendedores. Além disso, buscamos entender quais dos empreendimentos participantes

diferenciavam o empreendedorismo geral do empreendedorismo negro.

Ademais, realizamos uma coleta de dados institucionais a partir das redes sociais oficiais

dos empreendimentos, as quais também observamos a presença dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável e de algum princípio da sustentabilidade explicado por Marcus

Nakagawa. Por fim, analisamos os resultados da pesquisa qualitativa quando comparados a

pesquisa quantitativa.



7.2.1 Análise da Sustentabilidade nos Espaços observados e Redes Sociais

É essencial analisar os espaços dos empreendimentos e as redes sociais em que eles se

inserem para verificar se eles comunicam a sustentabilidade que eles desenvolvem, sendo ela

conhecida ou não pelos próprios empreendedores. A comunicação é essencial dentro de qualquer

negócio para transmitir mensagens que falem sobre o trabalho que é desenvolvido dentro do

empreendimento e até mesmo sobre os valores do negócio. Nesse sentido, nossa análise se fez

pertinente ao procurar o desenvolvimento da sustentabilidade dentro da comunicação dos

negócios estudados. A seguir iremos analisar os espaços observados e as redes sociais de cada

um dos empreendimentos.

7.2.1.1 Casa Preta Hub

A partir de nossas visitas ao empreendimento, pudemos realizar a observação participante

dos espaços que o compõem, a fim de identificar o desenvolvimento da sustentabilidade. Ao

construir espaços dentro da Casa Preta Hub que oferecem infraestruturas resilientes como

principal serviço, desenvolve-se por essência o ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura, por

meio da promoção da industrialização inclusiva e sustentável dos empreendimentos que atuam

nela, visando apoiar o desenvolvimento desses pequenos negócios nacionais e negros, instigando

seu crescimento econômico, diversificação e inovação. Por isso, este ODS está presente em todos

os espaços do empreendimento, bem como o ODS 10 - Redução das desigualdades, por meio da

democratização do acesso a insumos, tecnologia e educação de qualidade, com o oferecimento

de serviço inclusivo e colaborativo, além do combate à discriminação de todos os tipos, em

questões raciais, de gênero, socioeconômicas e LGBTQIA+.

Além dos ODS supracitados, nota-se o alinhamento a outros Objetivos da ONU dentro

dos espaços oferecidos pela Casa Preta Hub. O   Caldeirão da Preta, cozinha com ambiente

preparado para receber profissionais e entusiastas da gastronomia, equipada com utensílios e

equipamentos de cozinha profissionais, coloca-se como um espaço confortável para produção de

conteúdos para o digital, cursos, e jantares. Nesta cozinha, é desenvolvido o ODS 8 - Trabalho

decente e crescimento econômico, através da promoção de crescimento inclusivo e sustentável

dos empreendimentos negros que utilizam dos serviços de gastronomia da Casa Preta Hub,



aumentando as oportunidades e garantindo um alcance maior ao acesso a materiais de qualidade

para a culinária, além de promover um espaço para produção de conteúdo. Além disso, está

alinhada ao ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis, a partir da utilização de utensílios

reutilizáveis em uma cozinha comunitária, reduzindo a pegada ecológica, apoiando e

conscientizando esses empreendedores que lá se desenvolvem sobre o desenvolvimento

sustentável.

Imagem 6: Caldeirão da Preta

Fonte: Fotografias enviadas para o Grupo de Pesquisa Social pela Casa Preta Hub

O Pretacast é um estúdio de som oferecido pela Casa Preta Hub estruturado com

equipamento profissional para atender as mais diversas demandas de captação e produção de

som, como a realização de podcasts, gravação de EPs e singles em diferentes formatos. O espaço

está alinhado ao ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico, garantindo acesso a

materiais de qualidade que atendem diversas demandas de captação e produção de som,

mostrando a versatilidade e grande impacto que esse espaço inclusivo pode causar nos negócios

dos empreendedores que necessitam desses serviços para atingirem crescimento econômico.

Imagem 7: Estúdio Pretacast



Fonte: Fotografias enviadas para o Grupo de Pesquisa Social

O Preta Diga Xis é um estúdio de audiovisual estruturado para apoiar negócios na

transformação digital. O espaço contempla três estações: Facebook, Instagram e Whatsapp, com

kit de iluminação, objetos de cena e fundo infinito, que já se enquadram no alinhamento ao ODS

8 - Trabalho decente e crescimento econômico, pela expansão do acesso a equipamentos de

qualidade para inserção dos empreendedores no meio digital. Dessa forma, nota-se também o

alinhamento ao ODS 1 - Erradicação da Pobreza, visto que são trabalhadas estratégias de

desenvolvimento a favor dos empreendedores negros que precisam desse serviço para

alavancarem seus negócios no meio digital, principalmente com as novas formas de vendas que

surgiram com o isolamento social e a pandemia, acelerando essa digitalização dos negócios.

Assim, são conferidas tecnologias apropriadas e atualizadas que auxiliam e funcionam em prol

da erradicação da pobreza no contexto estudado. Ademais, o ODS 17 - Parcerias e Meios de

Implementação pode ser visto, não em escala global, mas numa pequena escala entre

empreendimentos devido a cooperação existente para somar esforços entre os negócios e gerar o

fortalecimento mútuo, através também do fomento ao compartilhamento de conhecimento nas

redes online.

Imagem 8 e 9: Estúdio Preta Diga Xis



Fonte: Fotografias enviadas para o Grupo de Pesquisa Social

A Preta Cult é uma sala de estar com um acervo de livros afrocentrados e galeria de arte.

Possui cenário com a temática afro para produções de fotos e vídeos, lançamentos de livros,

rodas de conversa entre outros. Nela, é desenvolvido o ODS 4 - Educação de Qualidade, a partir

da garantia ao acesso a livros e galeria de arte, democratizando o acesso à educação, visto que o

espaço fomenta a capacitação e ampliação de diversos conhecimentos, além de fornecer rodas de

conversa. Dessa maneira, é possível desenvolver uma educação inclusiva, de qualidade e

equitativa, aproximando a população de referências representativas.

Imagem 10: Preta Cult

Fonte: Fotografias enviadas para o Grupo de Pesquisa Social

O Preta Educa é um espaço multifuncional, pensado e destinado para diversos tipos de

eventos. Tem uma capacidade para até 40 pessoas e oferece o máximo de conforto, com uma boa



iluminação, sistema de som, blackout, projeção, TV, cadeiras, sofá, estante para guardar volumes

e mais. Por conta disso, esse espaço contempla o ODS 4 - Educação de Qualidade, pois garante

um maior acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa por meio de workshops e cursos

dados pelos empreendimentos, através de uma infraestrutura funcional para diversos tipos de

eventos. Além disso, esse espaço promove uma maior oportunidade de aprendizagem em

diversos momentos da vida para todos, visto que o mesmo fomenta um espaço onde poderá

ocorrer uma maior capacitação e ampliação de diversos conhecimentos. Além disso, também

contempla o ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação, por melhorar a cooperação entre

empreendimentos em nível regional, através dos workshops e cursos propostos pelos

empreendimentos ou pela Casa Preta Hub, aumentando o compartilhamento de conhecimentos e

a parceria entre negócios para que haja uma possibilidade de crescimento colaborativo e

simultâneo entre os empreendimentos.

Imagem 11: Preta Educa

Fonte: Fotografias enviadas para o Grupo de Pesquisa Social pela Casa Preta Hub

A Cozinha Pop-up é um restaurante ideal para empreendedores de gastronomia que não

possuem espaços físicos ou chefs que querem testar novas criações, ingredientes, receitas e,

dando a oportunidade dos clientes experimentarem sabores diferentes referentes à cultura afro.

Este espaço da Casa Preta Hub contempla o ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico,

porque produz oportunidades aos empreendedores negros que utilizam desses serviços e garante



um alcance maior a uma infraestrutura de qualidade com eletrodomésticos e utensílios de ponta

destinados para gastronomia.

Imagem 12 e 13: Cozinha Pop-up

Fonte: Fotografias enviadas para o Grupo de Pesquisa Social pela Casa Preta Hub

A Feira Preta Store é um espaço/loja para abrigar marcas de empreendedores que não

tenham espaço físico e queiram realizar uma ação de exposição e venda de produtos, como:

bazar, desfiles, lançamento de coleção entre outros. Tal espaço contempla o ODS 1 - Erradicação

da Pobreza, visto que trabalha estratégias de desenvolvimento a favor dos empreendedores

negros que precisam desse serviço para alavancarem seus negócios através do abrigo das marcas

que não tenham espaço físico, conferindo recursos econômicos e novas tecnologias apropriadas,

auxiliando e impulsionando a Erradicação da Pobreza, ajudando a reduzir este tipo de

desigualdade. Além disso, contempla também o ODS 8 - Trabalho decente e crescimento

econômico, visto que promove um maior crescimento inclusivo e sustentável dos

empreendimentos negros, garantindo um alcance através da exposição e venda dos produtos,

fazendo com que impulsione as vendas dos empreendedores. Por fim, também contempla o ODS

17 - Parcerias e Meios de Implementação, por conta do compartilhamento de vivências e

conhecimentos entre empreendedores por conta dos espaços colaborativos e acesso à exposição



dos produtos de todos, aumentando a parceria entre negócios para que haja uma possibilidade de

crescimento dos empreendimentos.

Imagem 14: Feira Preta Store

Fonte: Fotografias enviadas para o Grupo de Pesquisa Social pela Casa Preta Hub

O Preta Trampo é um espaço colaborativo e de networking, pensado para empresas de

diversas áreas que precisam de um espaço para atendimento aos clientes, com estrutura

completa, contando com café, internet e mesa para reunião. Composto por estações de trabalho

compartilhadas, um espaço de trabalho para freelancers, trabalhadores remotos, profissionais

independentes e startups. Este espaço contempla o ODS 8 - Trabalho decente e crescimento

econômico, porque é estruturado e específico para atendimento aos clientes, oferecendo aos

empreendedores um lugar seguro e equipado para o crescimento dos negócios e, a partir disso, o

crescimento econômico.

Imagem 15: Preta Trampo



Fonte: Fotografias enviadas para o Grupo de Pesquisa Social pela Casa Preta Hub

Por fim, o espaço Preta Criativa está temporariamente inativo, mas será destinado a um

coworking que disponibiliza aos empreendedores de moda um espaço com estrutura completa

para criação e produção de produtos de moda, servindo também como um espaço para promover

cursos e formações. Ele se alinha ao ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico, porque

promove o crescimento inclusivo e sustentável dos empreendimentos negros que necessitam de

um espaço de criação destinado à área da moda, garantindo um alcance maior a uma

infraestrutura de qualidade, otimizando os processos criativos e produção de peças. Além disso,

também apresenta alinhamento com o ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação, pois

trabalha a cooperação entre empreendimentos por ser um espaço colaborativo de coworking,

onde é possível compartilhar conhecimentos entre empreendimentos, além da possibilidade de

conhecer novos negócios do segmento que utilizam do espaço, gerando uma parceria em nível

regional. Atualmente o Preta Criativa se encontra inativo, por isso, não existe registro fotográfico

do espaço.

Nas redes sociais da Casa Preta Hub, há diferentes conteúdos que comunicam, de forma

indireta, os referentes ODS de cada programa oferecido. Ao divulgar em suas redes explicações

sobre cada projeto realizado e imagens com os devidos espaços disponibilizados dentro da Casa

Preta Hub, o empreendimento oferece aos empreendedores negros a oportunidade de alugarem

seus espaços a fim de fomentar a produção, o desenvolvimento e a exposição do seu négocio. Tal

comunicação promove o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, a



possibilidade de exercer o emprego pleno e produtivo por meio dos espaços oferecidos, além de

um trabalho decente para todos os empreendedores negros que buscam usufruir da casa.

Imagem 16: Visão geral da rede social Instagram

Fonte: Captura de tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do Instagram oficial Casa Pretahub

Imagem 17 e 18: Stories explicando e divulgando o projeto/espaço multifuncional Preta Educa



Fonte: Captura de tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do Instagram oficial Casa Pretahub

Imagem 19 e 20: Stories explicando e divulgando o projeto/espaço Cozinha Pop-up

Fonte: Captura de tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do Instagram oficial Casa Pretahub

Além disso, o material presente em suas redes auxilia na redução das desigualdades da

população negra dentro dos país ao abordar temáticas relevantes que visam potencializar a

criatividade, promover o acesso à informação e conhecimento e desenvolver o negócio do

empreendedor. As redes também trabalham a temática da igualdade de gênero por meio de

publicações sobre empoderamento da mulher e de divulgações de empreendedoras negras

mulheres, além de promover sua participação no universo empreendedor e a aquisição de sua

independência financeira.

Por ser uma aceleradora do empreendedorismo negro no Brasil, a Casa PretaHub

desenvolve questões de indústria, inovação e infraestrutura, ao dar ênfase, em suas redes, ao

trabalho que realizam e que oferecem um espaço para os empreendedores negros usufruirem de

infraestruturas resilientes, promovendo a industrialização inclusiva e sustentável dos

empreendimentos que atuam nela.

Imagem 21: Post sobre a Casa Preta Hub e sua atuação



Fonte: Captura de tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do Instagram oficial Casa Pretahub

As mídias da Casa Preta Hub também estão de acordo com a definição da junção entre

responsabilidade social e sustentabilidade, a qual significa “a busca de um novo padrão de

desenvolvimento com crescimento econômico, inclusão social e justiça ambiental” (MELO

NETO, 2004, p.74)2. Ao mesmo tempo em que promove o crescimento econômico, oferecendo e

divulgando em suas redes espaços para que os empreendedores negros possam trabalhar com seu

empreendedorismo, também se preocupa com o meio ambiente e com a inclusão social da

população negra, além de usar do espaço das redes sociais para divulgar e relalizar eventos

voltados para a causa negra.

Imagem 22: Capa do LinkedIn da Casa Preta Hub

2 NAKAGAWA, Marcus. “A sustentabilidade na estratégia de negócio das empresas brasileiras”



Fonte: Captura de tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do Linkedin oficial Pretahub

Imagem 23 e 24: Divulgação de projetos realizados no Hub e divulgação de demais eventos

ligados à causa negra

Fonte: Captura de tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do Linkedin oficial Pretahub

7.2.1.2 JR Diesel



A JR Diesel é sustentável por essência, tendo como principal finalidade auxiliar na

transformação do mundo com a reciclagem automotiva. O empreendimento se dedica à gestão de

processos focados no impacto ambiental e mantendo a empresa sustentável, caracterizando,

assim, a sua forma de impactar a sociedade através do negócio.

Imagem 25 e 26: Espaço de separação da sucata reciclável dos veículos desmontados da JR

Diesel e Espaço de separação das peças reutilizáveis retiradas dos veículos desmontados

Fonte: Imagens autorais fotografadas pelo Grupo de Pesquisa Social no espaço físico da JR Diesel

O espaço de separação da sucata reciclável dos veículos desmontados da JR Diesel e

espaço de separação das peças reutilizáveis retiradas dos veículos desmontados são considerados

espaço sustentáveis através dos Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e que fomentam a

reciclagem, atendendo o ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura, pois promovem a

industrialização inclusiva e sustentável e estimula a inovação através da reciclagem automotiva e

preocupação com o meio ambiente por meio da sustentabilidade e preocupação na separação das

sucatas de diferentes materiais, além de promover ações positivas de reutilização.

Além disso, os espaços também atendem o ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis,

pois asseguram padrões de produção e de consumo sustentáveis ao vender produtos como

automotivos e autopeças de qualidade que são derivados da reciclagem, adotando assim, práticas



sustentáveis e reduzindo a pegada ecológica sobre o meio ambiente através da utilização de

peças que muitas vezes poderiam ser descartadas em um desmanche de caminhão.

Já de acordo com o Referencial Teórico do Professor Marcus Nakagawa utilizado como

base para nossa pesquisa, pode-se traçar um paralelo com os espaços analisados e concluir que,

segundo a Comissão Brundtland em 19873 “Sustentabilidade é um desenvolvimento que permite

às gerações presentes satisfazer suas necessidades sem impedir que as gerações futuras o façam”.

A partir disso, conclui-se que a JR Diesel é um espaço que satisfaz suas necessidades

plenamente, ao mesmo tempo que cuida de um mundo melhor para as gerações futuras tenham

acesso a recursos naturais diversos.

Por fim, segundo a teoria do Natural Capitalism4, as empresas podem satisfazer as

necessidades dos clientes, gerar lucros crescentes e resolver problemas ambientais ao mesmo

tempo. Fica claro que a JR Diesel se preocupa com todos os desdobramentos de um Capitalismo

Natural, desenvolvendo a empresa enquanto cuida de problemas naturais e sociais, sendo

considerada uma empresa sustentável através do Referencial Teórico.

Em relação às redes sociais da JR Diesel, pode-se concluir que, de um modo geral, além

de ser um empreendimento sustentável, a empresa também utiliza da sustentabilidade como parte

de seu território de comunicação. De acordo com o Instagram e o Facebook do negócio, é

possível analisar através das biografias, postagens e vídeos que a marca se comunica de forma

sustentável e inclusiva através da preocupação com seus colaboradores, cuidado com o

meio-ambiente e com procedência e qualidade dos itens vendidos. Já o Youtube da JR Diesel

apresenta vídeos expondo suas tecnologias de ponta, modernização da logística, preocupação

com o meio-ambiente, equipe especializada, exposição da preocupação com clientes, custo

baixo, além de reportagens sobre o trabalho notável do empreendimento. O Linkedin da empresa

não apresenta conteúdo.

Imagem 27: Biografia do Instagram da JR Diesel

4 NAKAGAWA, Marcus  “A sustentabilidade na estratégia de negócio das empresas brasileiras”
3 NAKAGAWA, Marcus  “A sustentabilidade na estratégia de negócio das empresas brasileiras”



Fonte: Captura de Tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do perfil da JR Diesel no Instagram

Por meio das redes com conteúdos analisados, é possível relacionar a comunicação geral

da empresa com os ODS 8, 9 e 12. Se relaciona com o ODS 8 “Trabalho Decente e Crescimento

Econômico” por abordar o cuidado com seus colaboradores, reduzindo as desigualdades

socioeconômicas através de um ambiente de trabalho de qualidade, pleno, produtivo, decente,

inclusivo e sustentável, que é divulgado nas redes sociais e é realizado na empresa. Além disso,

se relaciona com o ODS 9 “Indústria, inovação e infraestrutura” porque promove a

industrialização inclusiva, através de preços baixos, promoções e itens de qualidade, além da

sustentabilidade da reciclagem estar muito presente na comunicação. Por fim, também é traçado

um paralelo com o ODS 12 “Consumo e Produção Responsáveis” pois assegura através da

comunicação e do momento de compra propriamente dito padrões de produção de alta qualidade

e procedência sustentáveis ao vender produtos/serviços com auto-motivos e autopeças de

reciclagem, adotando práticas sustentáveis e reduzindo a pegada ecológica sobre o meio

ambiente.

Imagens 28, 29, 30, 31, 32 e 33: Imagens retiradas das postagens do Instagram e

Facebook da JR Diesel.



Fonte: Capturas de Tela realizadas pelo Grupo de Pesquisa Social do perfil da JR Diesel no Instagram e

Facebook

Por fim, de acordo com o Referencial Teórico do Professor Marcus Nakagawa, uma das 7

formas de aplicar a sustentabilidade em pequenas empresas é incluir as temáticas sociais e

ambientais no mantra da empresa5. Dessa forma, a JR trabalha pautas ambientais como uma de

suas maiores promessas, visto que seu principal trabalho é reciclagem de autopeças. Além disso,

as pautas ambientais e sociais são as mais abordadas em sua comunicação, sendo uma empresa

que comunica e realiza de fato a sustentabilidade.

Ainda de acordo com o referencial, a definição da junção entre responsabilidade social e

sustentabilidade significa: “a busca de um novo padrão de desenvolvimento com crescimento

econômico, inclusão social e justiça ambiental” (MELO NETO, 2004, p.74)6. A JR, ao mesmo

tempo que promove o crescimento econômico, com altos índices de crescimento da empresa

anualmente, ela também se preocupa com o meio ambiente e com a inclusão social, o que pode

ser comprovado através tanto de suas ações quanto de sua comunicação.

Imagens 34 e 35: Imagens retiradas do Youtube da JR Diesel

6 NAKAGAWA, Marcus. “A sustentabilidade na estratégia de negócio das empresas brasileiras”
5 NAKAGAWA, Marcus. “7 formas de aplicar a sustentabilidade na pequena empresa”



Fonte: Capturas de Tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do perfil da JR Diesel no Youtube.

7.2.1.3 Ecos do Meio

A Ecos do Meio trata da sustentabilidade por meio da comunicação. Dessa forma,

podemos compreender como ações sustentáveis observadas em seus espaços digitais toda a

produção de conteúdo elaborada pelo empreendimento. Alguns projetos notáveis elaborados e

divulgados sob sua organização foram: “Ecos da Lírica Negra - Uma Homenagem a Todos os

Cantos”, ocorrido em 2017 na Associação Paulista de Imprensa (API), a fim de ressaltar a

cultura afro-brasileira por meio da música, importante contribuição cultural do povo negro. O

projeto aborda uma importante esfera da sustentabilidade, a cultural, através da manifestação da

identidade negra, para a conscientização sobre a importância da diversidade para a construção de

sociedades equilibradas.

Além disso, dentre diversos outros projetos, o Seminário sobre Urgências Ambientais na

Cidade de São Paulo, no Mês do Meio Ambiente na Associação Comercial de São Paulo (ACSP)

em 2017, em que a Ecos do Meio foi responsável pelos convites aos palestrantes e apoiadores

para tratar dos principais problemas ambientais enfrentados na cidade de São Paulo. A ação trata

claramente de uma preocupação sustentável sob o viés ambiental, que reflete também na vida da

população da região, entrando na esfera social.



Imagem 36: Ecos da Lírica Negra (2017)

Fonte: Captura de tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do Facebook oficial Ecos do Meio

Imagem 37: Seminário “Urgências Ambientais na Cidade de São Paulo” (2017)

Fonte: Captura de tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do Facebook oficial Ecos do Meio

Além dos projetos elaborados pelo empreendimento, pode-se compreender as redes

sociais e meios de comunicação da Ecos do Meio como espaços para seu produto, que é a

comunicação. Assim, a partir de análises acerca do Instagram, Facebook e LinkedIn do perfil de

Rose Campos que comunica em nome do empreendimento através do compartilhamento de



postagens relacionadas aos temas abordados na Rádio no Programa Ecos do Meio, foi possível

observar o alinhamento e abordagem sobre diversos ODS.

Entre os ODS desenvolvidos pelo empreendimento estão o ODS 8 - Trabalho decente e

crescimento econômico, ODS 9 - indústria, inovação e infraestrutura e o ODS 10 - Redução das

desigualdades, ao discutir questões raciais na estrutura do mercado, bem como o ODS 11 -

Cidades e Comunidades Sustentáveis, 12 - Consumo e Produção Responsáveis e 15 - Vida

Terrestre, que também são pautas apresentadas no programa e compartilhadas no LinkedIn.

Como programa para compartilhar conhecimento sobre questões sociais e ambientais, também

inclui o ODS 4 - Educação de Qualidade, garantindo acesso à educação inclusiva, de qualidade e

equitativa, democratizando o acesso à educação, visto que o espaço fomenta a capacitação e

ampliação do conhecimento, além de fornecer rodas de conversa para gerar reflexões frente a

sustentabilidade em diversas esferas. A Ecos do Meio se encontra presente no site da Rádio

Mega Brasil, com alguns conteúdos em áudio de seus programas, trabalhando nesse espaço o

ODS 4 - Educação de Qualidade e questões ambientais contempladas nas ODS 11 - Cidades e

Comunidades Sustentáveis e 15 - Vida Terrestre.

Segundo Professor Marcus Nakagawa, há 7 formas de começar a aplicar a

sustentabilidade em pequenas empresas, entre elas: Incluir as temáticas sociais e ambientais no

mantra da empresa; Começar o planejamento com melhorias básicas, como água, resíduos e

gestão de pessoas; Sincronizar na prática seu produto ou serviço com os temas de

desenvolvimento sustentável; Mensurar o real impacto das suas operações no mundo. Pode-se

identificar que essas premissas estão presentes nas redes sociais da Ecos, uma vez que seu

produto, divulgado nas mesmas, baseia-se na comunicação de conhecimento acerca de temáticas

sociais e ambientais, bem como de suas práticas diárias, de maneira a contribuir para o

desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo. Esse conhecimento, também

compartilhado nas redes, é potencializado, e parte do impacto da Ecos do meio pode ser

mensurado em dados. Dessa forma, pode-se dizer que as redes sociais da Ecos do Meio

contempla as 4 esferas da sustentabilidade empresarial: Social, abordando questões como

desigualdade racial e de gênero, Econômico, ao fomentar lucro a partir disso, Meio Ambiente,

protegendo e restaurando o ambiente com ações e transmissão de conhecimento e Cultural,

protegendo e valorizando a diversidade cultural em suas temáticas, principalmente a cultura afro.



Imagem 38: Página inicial do LinkedIn Ecos do Meio

Fonte: Captura de tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do LinkedIn oficial Rose Campos - Ecos do Meio

Imagem 39: Postagem “Perfil Racial da Imprensa brasileira” no LinkedIn

Fonte: LinkedIn Oficial Rose Campos - Ecos do Meio

Imagem 40: Comemoração aos 10 anos da PNRS



Fonte: LinkedIn Oficial Rose Campos - Ecos do Meio

Imagem 41: Postagem “Ecos em Arte” no Instagram

Fonte: Captura de tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do Instagram oficial Ecos do Meio

Imagem 42: Postagem da Ecos do Meio no Instagram



Fonte: Captura de tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do Instagram oficial Ecos do Meio

Imagens 43,44 e 45: Publicações da Ecos do Meio no Facebook

Fonte: Captura de tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do Facebook oficial Ecos do Meio



Imagem 46: Áudios de entrevistas realizadas pela Ecos do Meio e disponibilizadas no site da

Rádio Mega Brasil

Fonte: Captura de tela realizada pelo Grupo de Pesquisa Social do site da Rádio Mega Brasil

7.3 Semelhanças e Alinhamento à Sustentabilidade

Para analisar as respostas obtidas nas entrevistas realizadas com os empreendimentos dos

estudos de caso, foi realizada a comparação das mesmas com cada um dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável. Dessa forma, identificamos nos discursos dos entrevistados e por

meio da observação participante realizada durante as entrevistas nos empreendimentos, os ODS

que são desenvolvidos pelas empresas. Além disso, também realizamos uma comparação

identificando as ações das empresas ao referencial teórico, elaborado pelo Professor Marcus

Nakagawa. As análises realizadas pelo grupo serão apresentadas a seguir, abordando primeiro os

ODS, e posteriormente, o referencial teórico. Cabe salientar que nem todos os ODS serão

discutidos, pois alguns deles não são desenvolvidos pelos empreendimentos estudados.

7.3.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

ODS 1 - Erradicação da Pobreza



É possível observar que o ODS 1 se faz presente em três dos nossos quatro estudos de

caso: na Casa Preta Hub, nos empreendimentos Invent Laser e SofaVela e na JR Diesel. Contudo,

é importante salientar que dependendo da intenção do empreendimento, tal ODS é trabalhada

utilizando um viés diferente.

Em uma análise mais ampla, o ODS 1 é desenvolvida pelos empreendedores negros por

meio da promoção de diálogos, pela disponibilização de recursos básicos, visando o

desenvolvimento pessoal e profissional de todos, e através da oferta de empregos dignos à

aqueles menos favorecidos.

A Casa Preta Hub e alguns dos empreendimentos lá desenvolvidos - Invent Laser e

SofaVela - trabalham o ODS 1 a partir da abertura à diálogos acerca da temática e da oferta de

um espaço em que pessoas negras - que, em sua maioria, são envolvidas pela pobreza - podem

atuar no mercado de trabalho e melhorar sua situação econômica. Além disso, é também do

intuito da Casa Preta Hub fornecer acesso à recursos básicos visando reduzir a condição de

pobreza de algumas famílias atendidas.

No caso da JR Diesel, o ODS 1 é desenvolvida a partir da promoção de empregos dignos

a todos, mas vale ressaltar a oferta de empregos à pessoas estigmatizadas da sociedade, como

negros, mulheres, pessoas da Comunidade LGBTQIA+ e ex-presidiários.

ODS 2 -  Fome Zero e Agricultura Sustentável

É possível observar que o ODS 2 está presente na Casa Preta Hub, nos empreendimentos

SofaVela, JR Diesel e Ecos do Meio. Tal ODS se divide em duas importantes questões: a fome e

a agricultura.

Diante dos nossos estudos de caso, podemos observar que dependendo da intenção do

empreendimento, o ODS número 2 é trabalhado com um viés diferente. No que diz respeito, à

segurança alimentar e melhoria da nutrição, a Casa Preta Hub e o empreendimento que lá se

desenvolve - SofaVela, praticam tal ODS ao realizar a arrecadação de alimentos para combater a

fome de comunidades carentes. Nesse sentido, a JR Diesel também busca assegurar uma

alimentação de qualidade para seus funcionários. Por outro lado, a Ecos do Meio desenvolve



com mais afinco a questão da agricultura sustentável, como podemos observar no exemplo do

jardim vertical feito pela Rose Campos por meio da compostagem.

ODS 3 - Saúde e Bem-Estar

A JR Diesel, a Casa Preta Hub - através da Invent Laser e das MS Vee - e a JR Diesel

desenvolvem o ODS 3. Tal ODS busca ser feito nesses empreendimentos principalmente a partir

da contribuição para a saúde mental dos seus funcionários, criando um ambiente interno seguro e

confortável para o emocional dos colaboradores, por meio de boas condições de trabalho,

políticas de RH e fortalecimento da autoestima. Além disso, a Casa Preta Hub, por meio da Ms.

Vee, oferece autoestima para seus clientes por meio das suas roupas andróginas para todos os

corpos.

A Casa Preta Hub, a Ecos do Meio e a JR Diesel desenvolvem esse ODS do ponto de

vista da saúde física, que é base para que o bem-estar possa ser também desenvolvido. A Casa,

por meio da oferta de um espaço para que os empreendedores desenvolvam alimentação de

qualidade e transmitam essa informação para mais pessoas, o Ecos, através da informação e

reflexão sobre a saúde do homem no meio ambiente e a JR por meio do financiamento de seguro

de vida para seus funcionários.

ODS 4 - Educação de Qualidade

O ODS 4 está presente na Casa Preta Hub, por meio da Invent Laser e Ms Vee - da JR

Diesel e da Ecos do Meio. A Casa Preta Hub procura promover o acesso à educação inclusiva e

de qualidade por meio de cursos de capacitação financeira, projetos que visam inserir o

empreendedor no mercado de trabalho, utilizando dos seus espaços, e pela disponibilização de

seus recursos. Tais ações visam contribuir para a especialização e formação básica e crítica de

pessoas que não tiveram acesso a esses conhecimentos.

Além disso, a Casa Preta Hub, por meio da Invent Laser e da Ms. Vee, empreendimentos

participantes do Mercado da Preta, também segue práticas parecidas, assim como a Ecos do

Meio e a JR Diesel. Estas, porém, também têm um foco maior na transmissão de conhecimento

sobre ecologia, enquanto a Casa Preta Hub tem um enfoque mais social, principalmente com a



questão da conscientização da pretitude, mas todas preocupadas com a sustentabilidade na

educação. A JR Diesel e a Casa Preta Hub também possuem o objetivo de prover capacitação e

autonomia aos empreendedores e funcionários que trabalham lá.

ODS 5 - Igualdade de Gênero

A igualdade de gênero é trabalhada por todos os empreendedores que participaram da

pesquisa. É possível observar, porém, três aspectos desse ODS que são desenvolvidos. Pelo

Mercado da Preta, pela Casa Preta Hub e pela JR Diesel, é possível compreender a inclusão da

mulher no mercado, dando oportunidades para elas, por meio de emprego e inclusão no mercado,

como empreendedoras ou como funcionárias de uma empresa, como na JR.

Outro aspecto do ODS 5 que é trabalhado é a qualificação das mulheres. Os mesmos três

negócios citados oferecem educação e conhecimento técnico para ajudar o gênero femino a

ingressar no mercado de trabalho. O terceiro viés que se destaca é o da representatividade, tanto

pela Casa Preta Hub - através da Invent Laser - quanto pela Ecos do Meio. Ambos os

empreendimentos destacam a importância de trazer mulheres para o mercado, por meio da

inclusão delas no setor, como na moda, ou como empreendedora como Rose Campos, Vânia

Soares, Débora Mafra e Magali Silva.

ODS 6 - Água Limpa e Saneamento

Apenas a JR Diesel desenvolve o ODS de número 6, não havendo análise comparativa

com os demais empreendimentos explorados por nós. Levando isso em consideração, a JR

atende o ODS 6 pois garante o manejo sustentável da água e saneamento para sua empresa

através do reuso dessa matéria, melhorando a gestão e o saneamento de água. Ademais, cabe

salientar que a JR Diesel é a maior empresa automotiva e de autopeças de reciclagem da América

Latina, por isso é possível compreender sua relevância e alcance global. Sendo assim, a

companhia dispõe de elevado capital e grandeza para desenvolver o ODS 6 quando comparada

aos demais empreendimentos.

ODS 7 - Energia Acessível e Limpa



Nenhum dos empreendimentos analisados aplica a ODS 7, no entanto podemos observar

que a JR Diesel e a Casa Preta Hub, através da Invent Laser, buscam desenvolver esse ODS.

Ambas têm propostas para assegurar um acesso confiável, sustentável e moderno à energia. Por

meio, por exemplo, da inserção de um teto solar em sua produção a fim de assegurar uma energia

mais limpa e sustentável.

ODS 8 -  Trabalho Decente e Crescimento Econômico

A JR Diesel e a Casa Preta Hub, por meio da Invent laser, Ms Vee e a Soul Makra, aplicam o

ODS 8 dentro de seus empreendimentos por meio do oferecimento de infraestruturas e espaços

que promovem o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. A Casa Preta Hub

busca o crescimento econômico sustentável dos empreendedores negros ao oferecer espaços para

que eles exerçam seus trabalhos e possam desenvolver seu negócio de modo a competir no

mercado. A Invent Laser busca inserir, a partir de sua microempresa, geração de emprego para

pessoas de sua região e a inserção de mulheres em sua equipe e, oferecendo um trabalho decente

e inclusivo. A Ms. Vee, busca ofertar oportunidades por meio do oferecimento de um salário

justo e digno aos seus trabalhadores. A Soul Makra, por sua vez, ao utilizar matéria-prima

natural, vegana e buscar o uso dessa matéria-prima em formato reciclado, gera uma economia de

troca sustentável. Por fim, a JR Diesel, garante o trabalho decente oferecendo emprego à

diversidade de minorias, além de alcançar o pleno potencial e capacidade dessas pessoas ao

trabalhar uma cultura de fortalecimento e autoestima de seus trabalhadores.

ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

Foi possível observar a aplicação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 9,

apenas dentro da JR Diesel. Levando em conta que ela é a maior empresa da América Latina de

reciclagem de peças automotivas, podemos observar que o tamanho de seu impacto é

exponencial e sua influência em comparação com os outros empreendimentos no quesito

industrial é amplamente maior. E por isso, a ODS 9 só se aplica a JR, quando comparada aos

outros empreendimentos participantes do estudo.



ODS 10 -  Redução das Desigualdades

Apresentam a ODS 10 a Casa Preta Hub, a Ecos do Meio e a JR Diesel. A Casa Preta

Hub trabalha o ODS 10 ao apresentar como um de seus maiores objetivos a promoção de

oportunidades para que empreendedores pretos possam combater as discriminações e,

consequentemente, a desigualdade social e racial. Além disso, a Casa é um espaço voltado ao

fomento da transformação digital de negócios criados por empreendedores negros, nesse sentido,

garante aos frequentadores acesso à uma ótima infraestrutura. A Ecos do Meio desenvolve o

ODS 10 ao promover palestras – “Diálogos Sustentáveis” – seminários e encontros, com o

intuito de debater, educar e orientar sobre práticas voltadas à preservação e saúde do ser humano

no seu meio ambiente, abrindo espaço para o diálogo e combatendo as desigualdades. A JR

Diesel, busca a redução das desigualdades, a partir da promoção de emprego pleno e de

treinamentos a pessoas marginalizadas/menos favorecidas, como pessoas pretas, de periferias,

mulheres, comunidade LGBTQIA+ e ex-presidiários.

ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

A Casa Preta Hub, a Ecos do Meio e a JR Diesel desenvolvem o ODS 11 com ações para

construir comunidades sustentáveis. A Casa tem sua infraestrutura física pensada a partir de uma

lógica sustentável dentro da economia circular, da esfera ambiental, e também pela esfera social,

optando sempre por fornecedores e trabalhos desenvolvidos por pessoas pretas, principalmente

mulheres. A Ecos do Meio comunica problemas e soluções acerca do meio ambiente, de forma a

construir uma outra visão sobre o lixo e sustentabilidade, além de trazer a questão para a vida

pessoal, como a compostagem desenvolvida pela Rose Campos. A JR trabalha o

desenvolvimento do senso de responsabilidade e inclusão de seus colaboradores no processo de

separação de lixo para a reciclagem.

ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis



Entre os empreendimentos estudados, os três trabalham com produtos e serviços

socialmente e ecologicamente corretos. Todos os empreendimentos do estudo de caso procuram

meios de produção responsáveis, incluindo o uso de recursos naturais, a reciclagem e a

preocupação social. A JR Diesel, no entanto, destaca-se nesse quesito dada a sua proporção

enquanto empreendimento e produto, usufruindo de espaços e modelos de produção sustentáveis.

A Ecos do Meio tem enfoque na comunicação e transmissão do conhecimento sobre consumo e

produção responsáveis, atividade que também é praticada em menor escala pela Casa Preta Hub

e pela JR Diesel.

ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima

É possível observar que o ODS 13 se faz presente em dois dos nossos três estudos de

caso, a Casa Preta Hub e a JR Diesel. É importante notar que dependendo da intenção do

empreendimento, esse ODS é trabalhado com um viés diferente: por meio do uso de

matéria-prima responsável e sustentável, da redução da emissão de CO2 ao longo da produção,

do tratamento adequado dos resíduos através do desmanche e reciclagem e da educação e

conscientização acerca da capacidade humana de aliviar a mudança climática.

A Casa Preta Hub desenvolve o ODS 13 a partir da utilização de matéria-prima

sustentável, responsável e vegana. No que diz respeito a JR Diesel, o ODS 13 é trabalhado a

partir da redução na emissão de CO2 ao longo de sua produção e do tratamento adequado dos

resíduos através do desmanche e reciclagem, além de garantir a educação e conscientização

acerca da capacidade humana de aliviar a mudança climática por meio de palestras e eventos que

promovam a educação sob temáticas ambientais aos seus funcionários.

ODS 14 e 15 - Vida na Água e Vida Terrestre

Levando em consideração os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, podemos

notar que os ODS 14 e 15 não são desenvolvidos por nenhum dos empreendimentos, uma vez

que se tratam de ações específicas para os ecossistemas terrestres e aquáticos, abrangendo

principalmente a fauna e a flora dos mesmos. Assim, nenhum dos empreendimentos analisados



nesta pesquisa trabalha com temas relacionados à natureza e as metas estabelecidas pela

Organização das Nações Unidas (ONU) para combatê-los.

ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Apenas a JR Diesel desenvolve o ODS de número 16, não havendo análise comparativa

com os demais empreendimentos explorados por nós. O negócio coordenado por Geraldo Rufino

busca promover, por meio das normas de trabalho, sociedades pacíficas e inclusivas para o

desenvolvimento sustentável.

ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação

O ODS 17 diz respeito a relações econômicas e estratégicas em uma visão global para a

melhoria do desenvolvimento político e socioambiental dos países, entretanto, podemos analisar

os empreendimentos entrevistados como uma ampliação desse conceito fora do âmbito

internacional. Nesse sentido, é possível observar o desenvolvimento de ações afirmativas que

comprovem estratégias mercadológicas de parcerias com outras pessoas e instituições e meios

de implementação diversificados que facilitem o crescimentos dos negócios coordenados por

empreendedores negros.

Podemos observar os parceiros e colaboradores da Casa Preta Hub, que refletem esse

cenário potencializador do negócio. Além de confirmar a forte parceria entre os próprios

empreendedores negros que se ajudam e estimulam com seus negócio. O entrevistado Tadeu -

empreendedor do SofaVela - no Mercado da Preta comprova esse posicionamento ao afirmar a

importância desse apoio entre os empreendedores. A JR Diesel, por outro lado, mostra a

importância de implementar cooperações para compartilhamento de conhecimento. Já a Ecos do

Meio faz parcerias que potencializam seu trabalho e cooperam no desenvolvimento de ações.

7.3.2 Análise do Referencial Teórico

Sustentabilidade e Governança na PME (Estrutura dos empreendimentos):



Segundo Marcus Nakagawa, em seu artigo “Sustentabilidade e Governança na PME”,

podemos mapear a importância da Governança e da Sustentabilidade para os empreendimentos.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), citado pelo autor no

supracitado artigo, a governança é “o sistema pelo qual as organizações são dirigidas,

monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre proprietários,

conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de Governança

Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a

finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e

contribuindo para a sua longevidade”.

Contudo, a maior parte dos empreendedores que entrevistamos não têm ainda suficiente

sistematização de suas atividades, por não ter estrutura para desenvolvê-las. Portanto, podemos

concluir que as ações de alguns empreendedores estão direcionadas ao atingimento de um

modelo de governança e sustentabilidade, mesmo que ainda não tenham efetivamente alcançado.

Desenvolvimento econômico:

Segundo Marcus Nakagawa, é necessária uma combinação viável entre economia e

ecologia, pois as ciências naturais podem descrever o que é preciso para um mundo sustentável,

mas compete às ciências sociais a articulação das estratégias de transição rumo a este caminho

(SACHS, 2009b, pag. 60).” Também, “ter um plano de desenvolvimento econômico alinhado

com as questões ambientais para que os recursos escassos e não renováveis não desapareçam no

futuro (CONTI, 2011)”. Isso se relaciona com o posicionamento da Casa Preta Hub em articular

soluções arquitetônicas ecologicamente corretas junto ao serviço social que desempenham.

Os empreendimentos, produtos, ações que observamos e que nos foram relatadas

combinam ecologia e economia em direção à sustentabilidade. Eles procuram meios de produção

responsáveis, incluindo gastos de recursos naturais, reciclagem e preocupação social. A JR

Diesel, no entanto, se destaca nesse quesito, dada a sua proporção enquanto a maior empresa de

reciclagem de peças automotivas da América Latina, tendo a sustentabilidade como um de seus

principais focos.



No caso da Ecos do meio, esta tem enfoque na comunicação e transmissão do

conhecimento sobre consumo e produção responsáveis. Essa atividade também é praticada em

menor escala pela Casa Preta Hub e pela JR Diesel.

Meio Ambiente:

O desenvolvimento ambiental, sustentável e responsável nos empreendimentos

analisados se dá por meio de ações afirmativas. Podemos observar essa forma de sustentabilidade

sendo apresentada, por exemplo, pelos empreendedores da Casa Preta Hub - Invent Laser, Soul

Makra, Ms Vee e SofaVela. Desse modo, todos os empreendedores apresentaram o

desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis no ponto de vista ambiental, livre de

crueldade animal, poluentes e desmatamento, por exemplo.

No que diz respeito à JR Diesel, é afirmado pelo empreendedor Geraldo Rufino e seu

filho, Guilherme Rufino, que as aplicações sustentáveis feitas pelo negócio são parte da própria

essência e de mudanças básicas dentro do empreendimento, como a aplicação de mudanças

sustentáveis operacionais. Assim como na JR Diesel, a Ecos do Meio trabalha muito o

desenvolvimento sustentável partindo de ações ecológicas e que influenciam no relacionamento

com o meio ambiente. Podemos observar essas ações, por exemplo, com a transformações de

CDs em obras de arte, um parceria da Ecos do Meio com a UMAPAZ.

Inclusão:

A Agenda 21 é o primeiro plano de ação global que determina o Tripé do

desenvolvimento sustentável: a igualdade social, o meio ambiente e a economia.7 Os principais

tópicos da Agenda 21 são a dimensão social e econômica, a conservação e a gestão dos recursos

para fins de desenvolvimento, o fortalecimento do papel dos principais grupos sociais e por fim,

os meios de execução. A definição da junção entre responsabilidade social e sustentabilidade

significa “a busca de um novo padrão de desenvolvimento com crescimento econômico,

inclusão social e justiça ambiental”8

8 NETO, Mello. 2004, p.74
7 LAVILLE, 2009



A Casa Preta Hub trabalha diretamente com a questão social, buscando equiparar as

minorias, principalmente a comunidade preta, para reduzir as desigualdades raciais, econômicas

e de gênero. Para tanto, ela valoriza a cultura afro, oferecendo cursos profissionalizantes,

recursos físicos e apoio empresarial, para garantir a sobrevivência e futura autonomia dos

empreendedores no mercado, além de ser um ambiente de reentendimento da negritude e

receptivo para o negro.

Da mesma forma, a JR Diesel acredita no fomento à autoestima e valorização do

indivíduo para gerar mudança, oferecendo treinamentos para isso, mostrando que sua empresa é

inclusiva e se importa com a profissionalização de seus funcionários, humanizando seus

processos e empregando minorias marginalizadas. Sua proposta é oferecer um ambiente de

trabalho indiscriminatório, inclusivo e motivado, que contempla o âmbito social incentivando os

trabalhadores, principalmente da camada mais pobre, de onde veio o Geraldo, a ter autonomia,

autoestima e independência.

Nessa mesma linha de pensamento, oferecendo educação como ferramenta

transformadora dos padrões sociais, transmitindo a ideia de inclusão social, bem como a inclusão

nos em seus meios de produção, a Ecos do Meio traz a inclusão das mulheres, da

representatividade negra e da sustentabilidade ao ter como representante da marca uma mulher

negra que atua profissionalmente e tem seu trabalho reconhecido e visto como um símbolo pela

comunidade.

Essa representatividade também é praticada pelos empreendedores do Mercado da Preta,

na Casa Preta Hub. A Ms. Vee trabalha com a inclusão de corpos em seu posicionamento, com

peças de preços acessíveis, roupas que caibam em todos os tamanhos de corpos e diferentes

gêneros. A Soul Makra também se importa com o bem-estar de seus consumidores e

colaboradores, com uma preocupação social, o que pode ser evidenciado a partir da sua fala,

através de pautas tratadas em sua empresa, como a igualdade de gênero e a redução das

desigualdades. A Invent Laser e SofaVela também se preocupam com a redução das

desigualdades e com a inclusão de todas as minorias, principalmente das  pessoas pretas.

Educação:



Os empreendimentos do estudo de caso consideram a educação um agente transformador

da sociedade e uma necessidade para todos, principalmente para a comunidade preta. O principal

desafio é encontrar os meios para preencher as lacunas entre o conhecimento e a aplicação. Para

isso, é preciso adotar um conjunto de políticas. O sucesso disso precisa ser abrangente para

beneficiar quem está fora do sistema. Para estas novas empresas, comenta Telles (2011), torna-se

necessário um novo profissional, que tenha novos saberes, novas posturas, um novo perfil para

lidar com os problemas oriundos de um ambiente globalizado, num tempo desconhecido e

incontrolável. A educação não pode se alienar a este contexto.

A Casa Preta Hub pretende criar um ambiente inclusivo que reduza as disparidades

sociais e educacionais sofridas pelos empreendedores negros, oferencendo um espaço e recursos

para que seus negócios possam se desenvolver e gerar retorno para comunidade da mesma

forma, propondo um sistema circular de transmissão de conhecimento e aplicação, além de

oferecer cursos e workshops para contribuir. A JR Diesel também oferece alguns cursos

profissionalizantes e se preocupa com a contribuição educacional e pessoal dos funcionários. Já a

Ecos do Meio trabalha a comunicação como seu produto direto. E assim como ela, os

empreendimentos da Casa Preta Hub e a JR Diesel acreditam que é por meio da comunicação

que se garante o acesso à informação e à transformação da educação.

8. RELAÇÃO ENTRE RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

Com relação ao empreendedorismo negro, é importante ressaltar a partir dos dados

quantitativos colhidos nos questionários, que o empreendedor negro ocupa um espaço muito

específico na economia, que é limitado. A base, composta pelo setor de serviços e produtos dos

respondentes, 68% atuam na área de serviços, 24% na área de produtos e o restante se divide

individualmente em tecnologia e capacitação, sendo 4% para cada, ou seja, 1 respondente.

Nenhum dos respondentes afirmou atuar na área de indústria. Além disso, quanto à quantidade

de colaboradores, 32% possuem de 2 a 5 pessoas como colaboradores (remunerados ou não) de

seus empreendimentos, enquanto 44% possuem 1 ou nenhum, 20% possuem de 6 a 20, e apenas

4% (1 respondente) possuem mais de 50 colaboradores. Esses dados podem ser inferidos em

algumas das entrevistas do Estudo de Caso, em que os empreendimentos da Casa Preta Hub, e a

Ecos do Meio, se encaixam nesse perfil de empreendimento, setorizado na base como pequenos



negócios, com recursos e alcance limitados. A Casa Preta Hub e a JR Diesel, também estudadas,

já são considerados empreendimentos de grande porte, coordenados por empreendedores negros,

porém casos excepicionais que tiveram sucesso e atingiram essa escala de negócio.

Entretanto, ambas começaram da mesma maneira, sem recursos ou infraestrutura,

utilizando-se daquilo que dispunham para gerar capital. Levando isso em consideração, é

possível concluir que a maioria dos empreendedores negros começam a empreender por

necessidade.

Na etapa quantitativa, dentre os respondentes, 84% entendem que o reconhecimento da

importância dos ODS pode auxiliar muito no desenvolvimento do seu empreendimento. As

informações desta etapa foram insuficientes para compreender o nível de conhecimento sobre os

ODS. Em comparação com os resultados da pesquisa quantitativa, pode-se dizer que esse

reconhecimento de sua importância foi equivalente nos estudos de caso. No entanto, verificou-se

que o entendimento mais aprofundado sobre os ODS parte muito mais dos coordenadores do que

dos colaboradores do empreendimento, sendo o conhecimento destes muito mais superficiais.

Isso pode ser explicado pelo fato de que, segundo o questionário, 52% dos respondentes

acreditam estar à frente de um negócio de impacto social, ainda que 44% disseram não ter tido

contato especificamente com a temática em seu curso de formação que abordasse o

empreendedorismo negro e 88% consideram a oferta institucional de Formação Continuada

especificamente sobre os ODS para os empreendedores negros, insuficiente. Entre os

empreendedores entrevistados no Estudo de Caso, verificou-se que o conhecimento sobre os

ODS é algo que não chega suficientemente à comunidade negra. Isso foi evidenciado nas falas

dos coordenadores da Casa Preta Hub, na qual o Hub entende que a população negra não é

contemplada nos ODS especificamente, como deveria, bem como o conhecimento formal sobre

elas não chega à ela ou a faz sentido no contexto de desigualdade em que vivem. É assumido,

pela Casa Preta Hub, que a pessoa negra vive e pratica algumas dos ODS, dada à desigualdade

racial que ainda vigora, mas não tem ciência disso.

A partir disso é possível notar nas entrevistas do Estudo de Caso que, seja por prática ou

representatividade, o Empreendedorismo Negro naturalmente trabalha alguns ODS como 1 -

Erradicação da pobreza, 3 - Saúde e Bem Estar, 4 - Educação de Qualidade, 5 - Igualdade de

gênero, 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico, 10 - Redução das Desigualdades e 12 -

Consumo e Produção Responsáveis. Segundo os resultados quantitativos, 60% afirmam que o



empreendimento está alinhado a algum ODS. Os ODS que foram identificados com maior

alinhamento foram; Redução das Desigualdades (68%), Trabalho Decente e Crescimento

Econômico (64%), à Igualdade de Gênero (56%), Educação de Qualidade (48%), Consumo e

Produção Responsáveis (40%) e à Saúde e Bem-estar (36%). Essas mesmas ODS também se

destacaram nos resultados qualitativos, em que são praticadas, de diferentes formas, na maioria

dos empreendimentos do estudo de caso.

9. CONCLUSÕES

A partir das análises das respostas dadas pelos entrevistados em relação aos seus

empreendimentos, conseguimos pontuar quais deles se relacionam com o Empreendedorismo

Geral e quais se enquadram em um uma forma de empreender específica, como é o caso do

Empreendedorismo Negro.

Dessa forma, podemos concluir por meio das análises que a grande maioria dos negócios

analisados se identificam e trabalham ativamente através do empreendedorismo negro, o que é o

caso da Casa Preta Hub e dos empreendimentos presentes em seu evento Mercado da Preta:

Invent Laser, SofaVela, Ms. Vee e Soul Makra, além da Ecos do Meio. O único empreendimento

analisado que se enquadra no empreendedorismo geral é a JR Diesel.

A Casa Preta Hub exerce o empreendedorismo negro desde sua origem, quando Adriana

Barbosa, fundadora do Hub, começou a empreender através de um brechó de suas próprias

roupas. Hoje, a Casa é um Hub de empreendedorismo e criatividade que pretende oferecer

suporte e recursos para que outros empreendedores se desenvolvam e possam se equiparar no

mercado. Para isso, desde sua estrutura até seu discurso, a cultura afro-brasileira é valorizada e

são privilegiados os colaboradores pretos, pensando em criar um espaço colaborativo de

acolhimento da identidade e negócios geridos por empreendedores pretos.

Já o empreendimento Ecos do Meio, liderado por Rose Campos, traz a questão racial em

algumas de suas ações, como é o caso do “Ecos da Lírica Negra”, uma ação que une a questão

ambiental com a racial, trazendo visibilidade a pautas importantes perante à sociedade. Além

disso, Rose traz essas influências raciais para organizações ou até mesmo para a comunidade

preta, que se sente representada por ter uma mulher negra liderando um empreendimento,

tornando Rose uma referência à frente de um negócio pautado através da sustentabilidade.



Em relação aos negócios que participaram do evento Mercado da Preta realizado pela

Casa Preta Hub, sendo eles Invent Laser, SofaVela, Ms. Vee e Soul Makra, todos apresentam

foco no empreendedorismo negro. Como exemplo, temos a Invent Laser trazendo referências e

produtos relacionados à cultura afro-brasileira. Além disso, é um empreendimento que busca

oferecer um produto barato, que possa ter maior alcance às pessoas. O empreendimento

considera muito importante ser uma inspiração para outros negros que pensam em empreender, e

que é uma grande conquista ver empreendedores pretos conquistando lugares de destaque, além

de lutar para abrir ainda mais esse espaço. Magali, a entrevistada, evidencia que muito disso foi

conquistado por meio dos movimentos sociais que auxiliaram a projetar essa mobilidade social

negra.

Já a empresa SofaVela, gerida por Tadeu, começou por necessidade e o empreendedor

acredita que seu empreendimento se conecta profundamente com a questão identitária da

população negra, promovendo a identificação e fortalecimento desse tipo de empreendedorismo,

o que pode ser evidenciado por conta do nome, “SofaVela” que, de acordo com ele, reflete na

grande maioria da população que vive na periferia, ou seja, a negra ou mestiça. Além disso, ele

propõe esse laço a partir de seus produtos, como camisetas com estampas de personalidades

negras que mudaram o mundo ou que retratem a cultura afro-brasileira. Ademais, Tadeu pontua

outras ações relacionadas ao fomento da identidade preta, ministrando cursos sobre identidade,

promovendo parcerias com outros empreendedores negros para que eles consigam se fortalecer

juntos, etc.

A Ms. Vee é um empreendimento que foca no empreendedorismo negro e se tornou

realidade por conta da falta de acesso da população negra às influências do meio da moda de

grandes estilistas. Dessa forma, para que esse acesso fosse possível, Vânia criou a Ms. Vee que

atualmente gera muito impacto através da inclusão e diversidade, com roupas que circulam em

diversos setores, desde pessoas de baixa renda até de alta renda. Vânia traz influências da cultura

afro-brasileira em várias de suas peças, democratizando a moda, em uma produção sustentável e

ecológica.

A Soul Makra trabalha com produto natural, o macramê, que é uma técnica de tecelagem

manual. Como empreendedora negra, Débora Mafra considera que seu principal impacto no

empreendedorismo negro é a representitividade que a própria empreendedora gera, por ser uma



das únicas mulheres pretas no mercado de macramê, gerando influência e procurando sempre

tratar sobre esse assunto.

Analisando o empreendimento JR Diesel, liderado por Geraldo Rufino, nota-se que

diferente dos outros negócios analisados, a empresa foca no Empreendedorismo Geral em suas

estratégias e negócios. Assim como a Casa Preta Hub, a JR Diesel também teve seu início a

partir do empreendedorismo por necessidade, em que Geraldo Rufino trabalhava com o que

tinha, no seu caso, o lixo. Dessa forma, reinventando seu negócio de acordo com as condições da

sua realidade, hoje a empresa é a maior empresa de reciclagem automotiva do Brasil e da

América Latina. Diferente da Casa Preta Hub, no entanto, o foco da empresa não é a comunidade

preta, visto que não é dado destaque para essa pauta em seu produto ou serviço oferecidos, ou em

seu posicionamento. A JR reconhece a comunidade negra como maioria no país, que foi muito

prejudicada pelo histórico racista estrutural, que teve como consequência a exorbitante

desigualdade social e econômica, que priva essa comunidade de acesso à educação e recursos.

Entretanto, a JR Diesel busca dar oportunidades para todas as pessoas, bem como a outras

minorias, sem discutir questões raciais ou determinar um nicho, mas sim questões meritocráticas

e com busca em colaboradores que tenham uma mentalidade empreendedora, independente de

seu gênero, classe social ou raça.

Ademais, considerando as análises comparativas com os ODS, o Referencial Teórico do

Professor Marcus Nakagawa, os resultados quantitativos e qualitativos obtidos na primeira e

segunda etapa da pesquisa, foi possível o aprofundamento e consequente conclusões em variadas

questões relacionadas ao impacto social causado por empreendimentos coordenados por

empreendedores negros. Além disso, surgiu para o grupo a oportunidade de incluir quatro

empreendimentos que estariam presentes no evento da Casa Preta Hub, o Mercado da Preta, e

mais dois negócios, a Ecos do Meio e a JR Diesel, para que a pesquisa se tornasse ainda mais

robusta. Nesse sentido, é admissível afirmar que o empreendedorismo negro causa impacto

social a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), seja direta ou

indiretamente, visto que a maioria dos empreendimentos estão alinhados com alguns dos ODS e

buscam ser socialmente e ambientalmente ativos a partir de seus negócios, mesmo que a

princípio alguns não possuíssem conhecimento acerca de tais Objetivos, mas na prática já

estavam alinhados a alguns deles.



De acordo com o Professor Marcus Nakagawa, “O empreendedor de impacto social é

aquele profissional que aponta tendências e traz soluções inovadoras para problemas sociais e

ambientais, seja por enxergar um problema que ainda não é reconhecido pela sociedade ou por

vê-lo por meio de uma perspectiva diferente”. À vista disso, buscamos compreender, por meio da

pesquisa quantitativa somada ao estudo qualitativo, se os líderes dos empreendimentos estudados

apresentam consciência do que é um negócio de impacto social e de que estão à frente de um

negócio dessa categoria. Alinhado a essa temática, pode-se concluir que esses negócios visam

gerir processos focados nos impactos socioambientais, visando manter a empresa sustentável e

envolvida com causas sociais, principalmente com causas do movimento negro.

Assim, conforme os resultados obtidos na etapa quantitativa e qualitativa da pesquisa,

conclui-se que um maior acesso ao conhecimento sobre os ODS seria positivo, alinhado à prática

direta e indireta que já ocorre nos empreendimentos estudados. Isto possibilitaria uma melhoria

na busca e realização desses impactos sociais e ambientais positivos já idealizados por esses

empreendedores, mas agora com uma maior ciência dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável, trazendo assim mais visibilidade e posicionando os negócios de uma melhor forma

dentro do mercado.
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APÊNDICE A — GRÁFICOS

Seção 1. Negócios de Impacto Social Coordenados por Empreendedores Negros

Gráfico 1. Termo de aceite

Termo de aceite. A pesquisa quantitativa teve seu modelo aprovado pelo Comitê de Ética em

Pesquisa com Seres Humanos da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Mesmo assim,

para participar da pesquisa quantitativa, foi elaborado um termo sobre possíveis desconfortos e

riscos, benefícios, sigilo e privacidade e, por fim, ressarcimento e indenização, a ser acordado

pelos participantes. Assim, 100% dos respondentes concordaram com o Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido a fim de prosseguir com o questionário.

Seção 2. Dados Pessoais

Gráfico 2. Autodeclaração de gênero



Autodeclaração de gênero. Dentre os respondentes da pesquisa, 70,8% consideram-se mulheres

cisgênero, 4,2% mulheres transgênero, 20,8% homens cisgênero, 4,2% selecionaram a opção

"prefiro não dizer", e não há nenhuma resposta para homem transgênero e não-binário.

Gráfico 3. Autodeclaração cor/etnia

Autodeclaração cor/etnia. Dos entrevistados, 91,7% se reconhecem como pessoas pretas, e

8,3% como pessoas pardas. Nenhuma resposta para: branca, amarela, indígena, ou prefiro não

declarar.

Gráfico 4. Idade do fundador



Idade do fundador. Dos respondentes, 58,3% são empreendedores de acima de 40 anos, seguido

por 37,5% de 31 a 40 anos, e 4,2% de 26 a 30 anos. Nenhuma resposta para: de 21 a 25 anos, ou

abaixo de 20 anos.

Seção 3. Atuação no Empreendedorismo

Gráfico 5. Região de atuação

Região de atuação. Dos entrevistados, 29,2% atuam predominantemente em outra cidade de São

Paulo, seguido por 25% no Sul da cidade de São Paulo, 20,8% no Centro da mesma cidade, 8,3%

no Norte, 8,3% no Leste, e 8,3% na região Oeste.



Gráfico 6. Tempo de fundação do negócio

Tempo de fundação do negócio. Dos respondentes, 24% têm o empreendimento entre 3 e 5

anos, empatado com mais de 1 ano. Já 20% também se igualam em mais de 10 anos e menos de

1 ano. No que sobra, 12% possuem o empreendimento entre 6 e 10 anos.

Gráfico 7. Tempo de atuação

Tempo de atuação. Dentre os entrevistados, 36% atuam de 1 a 5 anos, 32% atuam menos de um

ano, sendo assim mais da metade das respostas até 5 anos de atuação. Outros 16% atuam de 6 a

10 anos, 8% de 16 a 20 anos, 4% de 11 a 15 anos, e 4% com mais de 30 anos.

Gráfico 8. Área do empreendedorismo negro



Área do empreendedorismo negro. Dos respondentes, 68% atuam na área de serviços, 24% na

área de produtos e o restante se divide individualmente em tecnologia e capacitação, sendo 4%

para cada, ou seja, 1 respondente. Nenhum dos respondentes afirmou atuar na área de indústria.

Gráfico 9. Empreendedorismo por maturidade

Empreendedorismo por maturidade. Dentre os entrevistados, 32% estão na fase de tração,

16% encontram-se no momento de operação e que também não se aplicam a nenhum dos

elencados. Enquanto isso, 12% estão no momento de validação e o restante dos respondentes se



dividem em scale-up, operação, validação e descoberta9, sendo 4% para cada, ou seja, apenas 1

respondente.

Gráfico 10. Colaboradores remunerados

Colaboradores remunerados. Dos respondentes, 52% possuem colaboradores remunerados, e

48% não possuem.

Gráfico 11. Quantidade de colaboradores

9 Scale-up: mínimo de 10 funcionários; Operação: quando o negócio começa a gerar receita; Validação: momento de
colocar a ideia em prática; Descoberta: estágio inicial do empreendimento; Tração: crescimento do empreendimento.



Quantidade de colaboradores. Dos empreendedores, 32% possuem de 2 a 5 pessoas como

colaboradores (remunerados ou não) de seus empreendimentos, enquanto 28% possuem 1, 16%

possuem nenhum, 12% possuem de 6 a 10, 8% de 11 a 20, e apenas 4% (1 respondente) possuem

mais de 50 colaboradores.

Seção 4. Como os Empreendedores geram receita

Gráfico 12. Natureza do empreendimento

Natureza do empreendimento. Dos respondentes, 60% afirmaram que a venda de serviços é a

maior fonte de renda do negócio, para 52% é consultoria e 40% trabalham na venda de produtos.

O restante se divide em taxa sobre transações, marketplace, clube de assinatura, empreendimento

não tem receita e parcerias institucionais, sendo 4% para cada, ou seja, 1 respondente.

Gráfico 13. Público-alvo



Público-alvo. Dos entrevistados, 33,3% têm como público-alvo de seus empreendimentos

empresas e consumidor final (B2B2C), enquanto 30,3% têm como público-alvo empresas (B2B),

18,2% têm consumidor final (B2C), seguido por 9,1% de governo e órgão público (B2G) como

alvo, e 9,1% de consumidores em rede (B2P). Nessa questão era possível selecionar mais de uma

resposta, portanto um mesmo empreendedor pode se encaixar em mais de uma dessas categorias.

Gráfico 14. Instalações dos empreendimentos

Instalações dos empreendimentos. Primeiramente, a maioria dos empreendedores afirmaram

não se encaixar em nenhuma das instalações elencadas, sendo um número de 36%. Dos

empreendedores, 32% possuem sede própria, 16% trabalham na garagem, 8% se dividem em

incubadora e 8% como coworking.



Gráfico 15. Formação acadêmica específica na área

Formação acadêmica específica na área dos respondentes. Dos empreendedores, 88%

afirmaram possuir formação especificamente na área em que atuam, enquanto 12% não possuem.

Gráfico 16. Temática étnico-racial no curso de formação

Temática étnico-racial no curso de formação. Dos respontendes, 44% disseram não ter tido

contato especificamente com a temática em seu curso de formação que abordasse o

empreendedorismo negro. Enquanto isso, 24% afirmaram ter se relacionado com o tema através

de extensões como eventos cursos e palestras, enquanto 20% não tiveram contato com a temática



específica étnico-racial. Ainda, o restante afirmou ter tido contato com a temática que abordasse

o empreendedorismo negro, dividindo-se em: apenas através de disciplinas, de forma transversal

em várias disciplinas e por meio de abordagem teórica, sendo 4% para cada resposta, ou seja, 1

respondente.

Gráfico 17. Contato com a temática étnico-racial a partir de outros empreendimentos conduzidos

por pessoas não negras

Contato com a temática étnico-racial a partir de outros empreendimentos conduzidos por

pessoas não negras. Dentre os entrevistados, 44% afirmaram já ter este contato por meio de

ações diretas, 24% por meio de produtos e serviços pontuais, 12% de forma transversal em

outros produtos ou serviços e 20% afirmaram não ter contato.



Gráfico 18. Participação de formações continuadas especificamente sobre o empreendedorismo

negro e as relações étnico-raciais.

Participação de formações continuadas especificamente sobre o empreendedorismo negro e

as relações étnico-raciais. Dentre os respondentes, 40% alegaram que sim, tiveram contato com

este tema nesta e em outras instituições. Além disso, 28% dos respondentes possuem contato

somente em outras instituições, porém 28% não possuem contato com nenhuma instituição.

Somente 1 pessoa, equivalente a 4% dos respondentes, possui contato com este tema em sua

própria instituição.

Seção 5. Empreendedorismo negro e os ODS



Gráfico 19. Consciência de estar à frente de um negócio de impacto social

Consciência de estar à frente de um negócio de impacto social. As respostas do formulário

apontam que 52% dos respondentes, equivalente a 13 respostas, acreditam ter plena consciência

de estarem liderando um negócio de impacto social, assinalando o número 5 ("Tenho muito

conhecimento"). Com o segundo maior percentual de respostas, o número 4 foi marcado por 7

respondentes, representando 28% das respostas e por fim, o número 3 foi a opção escolhida por

20% deles (5 respostas). É válido ressaltar que as opções 1 ("Não tenho conhecimento") e 2 não

representaram a realidade de nenhum dos respondentes.

Gráfico 20. Conhecimento por parte dos líderes de que estão à frente de negócios de impacto

social



Conhecimento por parte dos líderes de que estão à frente de negócios de impacto social. Os

respondentes afirmam que 52% dos líderes têm plena consciência de que coordenam um negócio

de impacto social, enquanto 24% possuem conhecimento quase pleno, 16% possuem pouco

conhecimento e 8% têm conhecimento médio. Nenhum dos líderes possuem conhecimento nulo

sobre estarem à frente de negócios de impacto.

Gráfico 21. Conhecimento do conceito dos ODS



Conhecimento do conceito das ODS. De acordo com as respostas obtidas, a maioria dos

respondentes (56%) demonstraram ter conhecimento sobre o conceito das ODS, assinalando a

opção 5 ("Tenho muito conhecimento"). O número 4 foi a segunda opção mais escolhida,

representando 20% (5 respostas). As opções 1, 2 e 3 vem em seguidas, ocupando

respectivamente o terceiro, quarto e quinto lugar das mais votadas, com percentuais equivalentes

a 12%, 8% e 4%.

Gráfico 22. Alinhamento aos ODS



Alinhamento aos ODS. Dos entrevistados, 60% afirmaram que o empreendimento está alinhado

a algum ODS, enquanto 20% disseram não estarem alinhados e outros 20% que estão pouco

alinhados.

Gráfico 23. ODS alinhados ao negócio

ODS alinhados ao negócio. Dos respondentes, 68% afirmaram perceber o alinhamento do

empreendimento com o objetivo da Redução das desigualdades, enquanto 64% acreditam

estarem alinhados ao Trabalho decente e crescimento econômico e 56% à Igualdade de gênero.

Ainda, 48% estão alinhados ao objetivo da Educação de qualidade, 40% ao Consumo e produção

responsáveis, 36% à Saúde e bem-estar, 32% à Paz, justiça e instituições eficazes, 24% à

Erradicação da pobreza, 24% a Parcerias e meios de implementação e 20% a Cidades e

comunidades sustentáveis. Os demais se dividiram em Fome zero e agricultura sustentável

(12%), Indústria, informação e infraestrutura (8%), Ação contra a mudança global do clima

(8%), Vida na água (8%), Água potável e saneamento (4%) e Vida terrestre (4%). Nenhum dos

respondentes afirmou haver um alinhamento entre o empreendimento e o objetivo de Energia

acessível e limpa. Para esta pergunta, foi possível que os respondentes marcassem uma ou mais

respostas.



Gráfico 24. Impacto dos ODS à população negra

Impacto dos ODS à população negra. Os 3 objetivos que mais foram assinalados,

respectivamente: Redução das desigualdades (64%), Trabalho decente e crescimento econômico

e Igualdade de gênero (ambas com 44%). Além disso, 32% dos respondentes assinalaram

Educação de qualidade, 24% Erradicação da pobreza, 24% Paz justiça e instituições eficazes, e

os 2 menos assinalados foram, respectivamente: energia acessível e limpa e vida terrestre, que

não foram assinalados.



Gráfico 25. Dificuldade de coordenar o empreendimento alinhado a um ODS

Dificuldade de coordenar o empreendimento alinhado a um ODS. Dos respondentes, 40%

afirmaram não ter muitas dificuldades, enquanto 32% disseram ter uma dificuldade média.

Apenas 16% afirmaram ter muita dificuldade, enquanto 8% não possuem nenhuma dificuldade e

4% (1 respondente) possuem alguma dificuldade de coordenar esse tipo de empreendimento

alinhado a um ODS.

Gráfico 26. Dificuldade de coordenar o empreendedorismo negro e os ODS



Dificuldade de coordenar o empreendedorismo negro e as ODS. Essa pergunta considera o

nível de dificuldade entre 1 e 5, sendo 1 o mínimo e 5 o máximo. Entre os entrevistados, 16%

dos respondentes declararam possuir o nível 5, tendo muita dificuldade, enquanto 24%

afirmaram que o nível 4 era predominante. Além disso, a maioria dos respondentes,

representando 44%, assinalaram o nível 3, considerado intermediário. Por fim, 1 empreendedor,

representando 4%, marcou o nível 2 e 12% dos entrevistados escolheram o nível 1.

Gráfico 27. Empreendimento norteado pelos ODS

Empreendimento norteado pelas ODS. Dos empreendedores, 84% afirmam que sim, seu

empreendimento é norteado por alguma ODS, e 16% que não é.



Gráfico 28. Impacto social voltado para a população negra visando ou não os objetivos dos ODS

Se o impacto social é voltado para a população negra visando ou não os objetivos dos ODS.

Dos respondentes, 40% afirmaram que o impacto social é voltado para a população negra em

primeiro momento e as ODS em seguida, e 32% falaram o contrário. Apenas 1 dos respondentes

(que equivale a 4%) afirmou que seu impacto social é voltado apenas aos objetivos dos ODS, e 5

respondentes (que equivalem a 20%) afirmaram que é apenas voltado à população negra. Outros

4% alegaram que não é voltado a nenhum dos dois.

Seção 6. Formação e Conhecimento dos Empreendedores sobre os ODS



Gráfico 29. Conhecimento acerca do empreendedorismo negro e os ODS

Conhecimento acerca do empreendedorismo negro e os ODS. Dos respondentes, 48% alegam

ter conhecimento moderado sobre o empreendedorismo negro e os ODS, enquanto 32% têm

conhecimento, apesar de nenhum respondente afirmar ter muito conhecimento acerca destas

questões. Ainda, 16% possuem pouco conhecimento e 4% (1 respondente) não possui

conhecimento algum.

Gráfico 30. Formação sobre empreendedorismo negro e os ODS



Formação sobre empreendedorismo negro e os ODS. Nenhum dos respondentes possui

formação plena acerca do empreendedorismo negro e dos ODS, porém 24% consideram que

possuem alguma formação. Além disso, 36% assinalaram o nível 3 da Escala Likert, que

representa formação mediana acerca do tema. Por fim, 28% alegam possuir pouca formação,

enquanto 12% afirmam não possuir formação alguma sobre estas questões.

Gráfico 31. Oferta institucional de Formação continuada sobre os ODS



Oferta institucional de Formação continuada sobre as ODS. Dos respondentes, 88%

(totalizando 22 respostas) consideram a oferta institucional de Formação Continuada

especificamente sobre as ODS para os empreendedores negros, insuficiente. Enquanto isso, 8%

consideram boa, e 4% consideram suficiente.

Gráfico 32. Instrumentos normativos e ações institucionais

Instrumentos normativos e ações institucionais. Dos empreendedores, 52% conhecem

instrumentos normativos e ações institucionais que garantam negócios que visem as relações

étnico-raciais sendo apresentadas por meio das ODS, e 48% afirmam não conhecer.

Seção 7. Planejamento do Negócio

Gráfico 33. Se no empreendedorismo são tratadas tematicas relativas ao consumo antirracista



Se no empreendedorismo são tratadas tematicas relativas ao consumo antirracista. Dos

entrevistados, 64% alegaram que são tratadas temáticas antirracistas de forma explícita, e 24%

falaram que de forma superficial. Os outros 12% alegaram que não tratam essas temáticas em

seus respectivos empreendedorismo.

Gráfico 34. Discussão nos eventos



Discussão nos eventos. Dos respondentes, 44% acreditam que nos eventos que participam não

são discutidas temáticas relativas às relações étnico-raciais e as ODS, enquanto 48% acreditam

que sim, eventualmente há discussões sobre a temática nos eventos, e 8% acreditam que sim,

continuamente há tais discussões.

Gráfico 35. Se o plano de negócios trata de questões etnico-raciais a partir dos ODS

Se o plano de negócios trata de questões etnico-raciais a partir dos ODS. Dentre os

entrevistados, 48% alegaram que sim, seus planos tratam de questões etnico-raciais a partir dos

ODS, e 52%, que não.

Gráfico 36. Como os empreendimentos são inseridos no âmbito dos ODS



Como os empreendimentos são inseridos no âmbito dos ODS. Dos respondentes, 28%

afirmaram que seus empreendimentos estão inseridos no mercado empreendedor geral; 44%

afirmaram estar inseridos em mais de 1 ODS, enquanto 1 (4%) afirmou estar inserido em apenas

1 ODS. Inserido em todos os ODS estão 8% dos nossos respondentes, e 12% deles não têm

nenhuma articulação com os ODS. Por fim, outros 4% alegaram estar inseridos apenas no

empreendedorismo negro.

Gráfico 37. Demanda de produto ou serviço que inclui os ODS



Demanda de produto ou serviço que inclui os ODS. Dos respondentes, 34,8% acreditam que a

demanda de produtos ou serviço que inclui os ODS é contínua, e outros 34,8% pensam que a

demanda é frequente. Outros 26,1% dos respondentes pensam que apenas às vezes existe tal

demanda. Por fim, 4,3% afirmam nunca ter essa demanda.

Seção 8. Recursos Financeiros/Materiais

Gráfico 38. Recursos financeiros/materiais disponíveis para atender os objetivos dos ODS



Recursos financeiros/materiais disponíveis para atender os objetivos dos ODS. Dos

entrevistados, 40% (totalizando 10 respostas) acreditam que não há em seus empreendimentos

recursos financeiros/materiais disponíveis para atender os objetivos das ODS. Outros 32%

afirmaram que sim, mas não em quantidade ou qualidade adequadas. Por último, 24% dos

entrevistados disseram não saber, e 4% disseram que sim, em quantidade e qualidade adequadas.

Gráfico 39. Frequência de aplicação de recursos financeiros/materiais gerados pelas atividades

empreendedoras.

Frequência de aplicação de recursos financeiros/materiais gerados pelas atividades

empreendedoras. Dos respondentes, 28% alegaram que aplicam recursos continuamente,

enquanto 44% aplicam às vezes. Os outros 28% alegaram nunca aplicar os recursos gerados

pelas atividades empreendedoras.

Gráfico 40. Produção de recursos de empreendimentos negros para pessoas não-negras relativos

à temática como garantia de algum ODS que aborda esse tema



Produção de recursos de empreendimentos negros para pessoas não-negras relativos a

tematica como garantia de algum dos ODS que aborda esse tema. Dos entrevistados, 40%

alegaram que já produziram recursos de empreendimentos negros para pessoas não-negras,

enquanto 44% alegaram que não nunca produziram. Os outros 16% dos entrevistados já

produziram parcialmente.

Seção 9. Prática de Negócio

Gráfico 41. Reconhecimento dos ODS



Reconhecimento dos ODS. Dentre os entrevistados, 84% entendem que o reconhecimento da

importância dos ODS pode auxiliar muito no desenvolvimento do seu empreendedorismo, 12%

entendem que pode auxiliar pouco, e 4% acreditam que não pode auxiliar.

Gráfico 42. Busca por auxílio para implantação e ação relativas aos ODS.



Se o empreendimento busca auxílio para implementação e ação relativas aos ODS. Dos

entrevistados, 96% afirmaram que buscam esse auxílio, e 4% não buscam.

Gráfico 43. Dificuldade de atuar como empreendedor negro na pandemia

Dificuldade de atuar como empreendedor negro na pandemia. Considerando uma escala

Likert, onde 5 é o grau máximo de dificuldade e 1 o mínimo, 24% dos respondentes afirmaram



encontrar o nível máximo de dificuldade. Além disso, 40% dos entrevistados assinalaram o

número 4, havendo também um empate entre os níveis 3 e 1, com 8% de entrevistados para cada.

Por fim, 20% dos empreendedores declararam atingir o nível 2 de dificuldade.

Gráfico 44. Nível de dificuldade para atuar como empreendedor negro antes da pandemia

Nível de dificuldade para atuar como empreendedor negro antes da pandemia.

Considerando uma escala Likert, onde 5 é o grau máximo de dificuldade e 1 o mínimo, 16% dos

empreendedores afirmam que possuíam o nível máximo, enquanto isso, 28% confirmam que o

nível 4 era predominante. Além disso, 32% dos respondentes declaram que o nível 3 era o

encontrado. Por fim, 20% dos entrevistados informam que tinham o nível 2, enquanto 1

entrevistado (4%) afirma que praticamente não possuía dificuldades, marcando o nível 1.

Seção 10. Considerações Finais

Gráfico 45. Se há interesse na participação de formação continuada sobre empreendedorismo

negro e os ODS



Se há interesse na participação de formação continuada sobre empreendedorismo negro e

os ODS. Dos entrevistados, 92% responderam que há interesse nessa participação, enquanto 8%

não têm interesse.

Gráfico 46. Onde e como gostaria que tais formações ocorressem



Onde e como gostaria que tais formações ocorressem. Entre os respondentes, 40% gostariam

que fossem realizadas em instituições públicas e privadas. Por outro lado, há um empate entre

“em parceria com outra instituição” e “dentro da própria instituição”, sendo 24% para cada

opção. Além disso, 8% dos entrevistados afirmaram que preferem em instituições privadas e 4%

em instituições públicas.



APÊNDICE B — ENTREVISTAS

1. Entrevista com os gestores da Casa Preta Hub

Lívia: Bom, vamos lá. Primeiro eu queria começar perguntando quais fatores motivaram a casa

Preta Hub a estar aqui nessa região de São Paulo. Algum motivo específico? Ou poderia ser

qualquer outro lugar de São Paulo?

Yan: A Adriana passava muito tempo aqui né, na região, e sempre via a placa de "aluga-se” e

“vende-se", e pelo potencial de espaço, pela localização e pelo tamanho do espaço. Ela tentou

alugar aqui por algumas vezes, mas o proprietário estava meio relutante porque era um projeto

social, não queria alugar para um projeto especial, para uma ONG, mas no final ela conseguiu.

Mas por conta da região ser o centro e estar conectado com outras regiões de São Paulo, as

pessoas chegam mais rápido aqui.

Lívia: Entendi. E esse espaço aqui é alugado?

Yan: É alugado.

Lívia: E de quais formas a Casa PretaHub impacta o empreendedorismo negro?

Yan: Olha, impacta no processo de digitalização, que é um dos principais pontos de barreira do

pequeno empreendedor, o empreendedor preto, porque a maioria desses empreendedores são

empreendedores solo, então eles fazem de tudo no próprio negócio: financeiro, marketing, TED

talk, atendimento, então são muitos processos. E a casa surgiu para poder apoiar esses

empreendedores, para que eles possam se preocupar apenas com a produção. Por isso a gente

criou toda uma estrutura, um ecossistema, para poder apoiar na digitalização, que é o fator

principal. Mas, atualmente também, nós estamos criando um ecossistema de apoio em outras

áreas a partir de profissionais pretos também, que podem oferecer os seus serviços para esses

clientes. E para os clientes que não podem pagar, que é a maioria dos empreendedores,

principalmente pós-pandemia, que tiveram muitos prejuízos nesse processo de não conseguir



acompanhar essa cultura digital. Então apoiá-los de outras formas, né, profissionais que prestam

serviços gratuitamente em contrapartida da gente estar ali divulgando o trabalho. Então é uma

relação comercial, mas baseada no trammit de uma economia colaborativa de apoio mútuo

desses profissionais para os empreendedores daqui do espaço. Então a gente tem hoje

profissionais de direito, de design, de audiovisual para apoiar os principais pontos de uso dos

negócios. E o Paulo que tá liderando esse processo do bioma, entrando em contato com esses

profissionais. Vou deixar o Paulo falar mais um pouco.

Paulo: É, a gente tá nessa campanha de quanto mais profissionais pra gente ter um banco de

dados bem grande, tá ligado, para qualquer pessoa, qualquer cliente possa vir né, buscar um

serviço e a gente ter para oferecer, tá ligado, da gente poder apoiá-los e também porque a gente

gosta muito dessa questão do social, desse lado de apoiar pessoas que não tem condições de

contratar algo, tá ligado, então a gente tá apoiando artistas, a gente tá com dois artistas do funk e

do rap que a gente tá apoiando desde o gerenciamento da carreira até lançar a música, a imagem,

ensaios fotográficos. E tudo isso dentro do bioma né, com esses parceiros que estão aqui com a

gente na Casa.

Lívia: Bioma quando vocês falam é a casa como um todo, né?

Paulo: É um serviço da Casa.

Lívia: Ah, é um serviço? Entendi. E você poderia explicar um pouco mais sobre como surgiu

essa ideia? Porque eu entendo o nome “Bioma”, consigo pela biologia entender a sacada do

nome, mas, como surgiu a ideia e tudo mais?

Paulo: Então, a ideia meio que… Quer explicar, Yan?

Yan: Explico. Então, a ideia meio que veio a partir de uma necessidade de poder criar um

ambiente em que seja próspero para o empreendedor, que é algo que a Feira Preta já atua a muito

tempo dentro desse modelo de negócio profissional que é CLT, todos são prestadores de serviço

que prestam serviços para outras empresas e negócios. Então, a partir desse modelo que já existe



na Feira Preta, e pensando também que o modelo que é mais prático né, veio a ideia do Bioma.

De ter prestadores de serviços na nossa rede que possam apoiar os pequenos empreendedores e

também até a própria Casa Preta Hub em si, né. E, futuramente, a ideia é também conectar com

empresas que precisam desse serviço. Então vem muito de um local de pensar como apoiar o

desenvolvimento desse empreendedor. E aí esse modelo veio a partir disso, dessa rede, desse

ecossistema de profissionais engajados que também entendem o seu papel na sociedade e que

querem contribuir para negócios pretos e pretas.

Paulo: E ainda dentro disso, nós conseguimos ainda ter o Bioma Educação, que é o bioma que a

gente tá trazendo profissionais que lecionam cursos e workshops, que têm uma didática para

ensinar o que faz, tá ligado? Então nossa ideia é ter vários cursos aqui dentro da Casa, tanto

remunerados quanto gratuitos.

Lívia: E, assim, quais evidências aqui na Casa a gente tem como comprovar isso que vocês

falaram? Tipo, vocês poderiam explicar em qual parte aqui da Casa a gente desenvolve “essa”

coisa que desenvolve “essa” coisa pro empreendedorismo negro. Você consegue explicar pra

mim? O que vocês desenvolvem em cada área aqui da Casa que impacta o empreendedorismo

negro de alguma forma. Vocês até fizeram aquele tour comigo domingo, que foi super legal, e é

mais ou menos isso.

Paulo: É, então, aqui a gente chama de Preta Educa, esse espaço aqui. Ele tem essa acústica e

aqui é onde a ideia dos cursos e workshops, rodas de conversa, entrevistas, filmagens e afins

sejam nesse espaço. A gente tem um podcast do pessoal de Angola, que eles trazem vários

empreendedores, vários artistas né, e eles fazem várias entrevistas aqui, eles gravam, colocam no

Instagram, no Facebook, tá ligado? Então esse espaço é um espaço onde a gente tem esse lar de

ensino, aqui, é um auditório, né. Mais algum ponto aqui que eu esqueci?

Yan: Não, acho que você trouxe bem. Tradução de lar, com tratamento acústico, aqui é uma sala

bem versátil, então é um espaço até mesmo pensado até no nome Preta Educa, para geração e

troca de conhecimento. Então tudo que envolva isso, tá dentro do espaço. E, querendo ou não,

quando a gente fala de arte, a gente também fala de troca de conhecimento, através de uma outra



linguagem. Então a introdução de live, de música, de artistas engajados ou não, mas que, enfim,

tem um propósito comum aqui com o espaço. Então aqui nesse espaço também já ocorreu live do

Bloco Afro Ilu Inã, que é um bloco daqui de São Paulo, já teve lives de como fazer drinks

baseados na culinária africana…

Lívia: Aí eles usaram a cozinha que vocês tem aqui?

Yan: Não, eles usaram aqui para transmitir a live, que é o Preta Educa, né. Então o espaço tem

um propósito que tá conectado com os outros espaços, né. Quer que fale de cada espaço?

Lívia: É, por favor…

Paulo: Então eu vou fazer um link. Aqui, por exemplo, a gente tem um instituto chamado Afro

Saúde, que é parceiro da Casa, aí eles trazem esses pontos de saúde, e aí por exemplo, quando

eles vão falar sobre nutrição, a teoria eles aplicam aqui, porque a gente tem o datashow, aí eles

conversam sobre a teoria por aqui, e aí eles vão pro Caldeirão da Preta para colocarem em prática

o que é a nutrição, como fazer, como cozinhar, já fazendo esse link com outro espaço, já que

todos os espaços daqui se comunicam.

Lívia: Entendi! E eu queria perguntar para vocês se vocês acreditam que o conhecimento e a

formação específica em empreendedorismo afeta o negócio de um empreendedor. De que

maneira vocês acham que uma educação específica sobre empreendedorismo afeta um

empreendimento?

Paulo: Bom, eu acredito que é interessante o conhecimento sobre o que a pessoa tá fazendo né,

pra ela não acabar entrando em dívidas, acabar indo para um caminho onde ela não vai conseguir

sair ou se desenvolver. Então é interessante ter o mínimo de conhecimento para que a pessoa

consiga desenvolver um pouco mais sobre o empreendedorismo que ela quer aplicar, tá ligado?



Yan: E a gente também empreende desde sempre, né? Se a gente for ver a história do

empreendedorismo, não tem como contar a história do empreendedorismo sem contar a história

das mulheres pretas.

Lívia: Sim, com certeza

Yan: A primeira experiência do empreendedorismo negro vem a partir da população preta

brasileira e da mulher preta, né, que inclusive em uma época de muitos abusos, em que ali

tinham como único meio de sobrevivência estar empreendendo, vendendo para comprar a

alforria de outros escravizados também. E esse processo do passado escravocrata, reflete hoje na

atualidade, da periferia, quando a gente vê mulheres pretas, mães solo, que tem que se virar, tem

que fazer a gestão financeira, às vezes não sabe nem o termo que é o que ela está ali praticando,

mas tem aquele lado empírico de saber como lidar com o dinheiro, como alimenta cinco crianças

com 800 reais. Como uma pessoa dessa, que não tem noção nenhuma sobre empreendedorismo,

sabe gestão financeira, fluxo de caixa, sabe o que é ponto de equilíbrio, consegue manejar aquele

pouco recurso para poder fornecer o mínimo para a sua família. E, o empreendedorismo de

necessidade vem a partir disso. Então no momento em que a população preta foi despejada sem

nenhum tipo de apoio ou iniciativa pública, para absorver toda essa comunidade, nós tivemos

sempre que se reinventar. Então o desemprego atual, onde a maioria dos desempregados são

empreendedores pretos, isso se reflete na maioria dos empreendedores que são negros. De acordo

com o SEBRAE, em uma pesquisa de 2018, relatou que 54% dos empreendedores são pretos.

[Isabella chega]

Lívia: Esse é o Yan, Paulo e Prates. É, você quer seguir daqui?

Isabella: Pode ser

Yan: é, eu acho interessante trazer uma contextualização desses dezoito anos né, de Feira. Eu

estava até falando agora sobre a questão do empreendedorismo né, de necessidade, né e relatando

que a maior parte da população que empreende é preta mas só que, enfim, então é um negócio de



que ainda faturam muito pouco sabe, dos empreendedores pretos, 78% faturam menos que

duzentos mil.

Yan: Se você quiser dar uma contextualizada do que você falou antes

Prates: Então é, voltando um pouquinho as primeiras perguntas que você fez pra também poder

entender um pouquinho do porquê da casa, porque aqui e tudo mais. A preta Hub, que é o Hub

de criatividade que engloba o festival, que engloba a casa preta hub, que engloba todos os

projetos que nós executamos, ela nasceu depois de dezoito anos do festival feira preta por uma

necessidade que a Adriana sentiu, de não ter só um evento por ano, de não ter o evento apenas no

fim do ano, pela data comemorativa do vinte de novembro e ter esse recorte de, o empreendedor

ele consegue fazer a exposição e o escoamento da sua produção mas nesse período do ano, sabe?

Então como que ela conseguiria fazer com que a Feira Preta acontecesse o ano todo. E aí vendo

essa necessidade que vem de anos anteriores, em 2018 cria-se a Preta Hub. A preta hub então, é

o guarda-chuva que comporta tudo à baixo, que aí vem junto esse hub de criatividade. Então

como que a gente consegue fazer com que o Festival feira-preta ocorra em outras épocas, de

outras formas, suprindo outras necessidades do afroempreendedor. Vendo essa necessidade, de

que não era apenas o festival para acontecer uma celebração junto com um escoamento, cria-se

vários outros, já existia vários outros programas mas cria-se alguns programas para suprir a

questão da digitalização, a questão do letramento e a questão da instrumentalização para o

afroempreendedor. Como bem colocou o Yan, esses são por necessidade, sua maioria. Então não

é uma pessoa que veio por vocação, que sempre quis ou até mesmo aquele perfil que estudou pra

isso, que buscou ter conhecimento, não. Muitas vezes é uma mulher que precisa pôr comida na

mesa. Então ela não sabe gerir essas finanças, não sabe fazer precificação do seu produto, ela não

tem esse conhecimento técnico da academia. E aí vem os programas e os projetos que nós temos,

onde a pessoa, ela se inscreve, seja homem, mulher, LGBTQIA +, a gente tem vários programas,

alguns com recortes pra ter o enfoque naquela população e aí a gente tem profissionais que

focam exatamente nisso. Então tá, vamos fazer o AfroLab, vamos fazer o programa onde a gnt

vai ensinar a parte financeira do seu negócio: como estruturar o seu caixa, como precificar o seu

produto, como entender esse processo de armazenamento, se você compra, se você faz estoque

ou não, todo esse processo. Todos os nossos programas, isso como absoluto, todos os programas



eles passam por um recorte sociocultural histórico, o que é isso? Dentro da Preta Hub, que Preta

Hub engloba tudo, temos uma historiadora, e ela é responsável por trazer essa re-história, porque

a gente aprende uma história na escola, que aconteceu isso, que chegou fulano, fulano fez isso,

escreveu tal cartinha e bla bla bla. E aí, através de pesquisas, que ela realizou, evidências e tudo

mais ela traz um recorte de como realmente foi e do porquê foi. Então tiramos essa

eurocentrização das coisas e vemos pelo lado realmente da população da diáspora, como

aconteceu esse processo. E dentro desses projetos que a gente tem, algumas, aí eu já não posso

colocar como maioria porque são os relatos de algumas, mas que são relatos que nos fazem

reverberar depois, que não se viam como pessoas pretas, que não se reconheciam como pretos,

que se entendem como pretos e que tava ali às vezes por um benefício do programa ou pelo

nome do próprio festival Feira Preta e tudo mais e que por passar por essa recolocação histórica

sim né, porque tem que desprogramar para reprogramar, passa-se a entender, e passa-se a buscar

mais conhecimento, mais informação, exatamente também pra trazer esse entendimento de si

para os seus. E aí onde a gente tem os dezoito anos, cria-se a Preta Hub, aí a Preta Hub passa a

englobar todos os programas e aí tem a necessidade tá, a gente já consegue muita coisa junto a

essa população, a gente consegue ter, é dentro dos programas, a gente faz uma associação com o

rio, onde ele quer uma nascente que é você, ele passa por vários caminhos e ele desagua no mar,

que é o mar da sua vida. Dentro do projeto a gente tenta fazer com que as pessoas que participam

do programa, tenham exatamente esse percurso. Ela precisa renascer de uma história que vai ser

contada do recorte, do ponto de vista dos seus, ela se reconhece e se vê acolhida por uma

comunidade de pessoas que ela vê e se reconhece e aí passa a se entender enquanto pessoa,

enquanto cidadã, enquanto indivíduo dentro de uma sociedade, ela passa a ser reconhecida como

indivíduo dentro de uma micro sociedade (uma sociedade menor), dentro desse grupo que se

formou ou projetos, ela tem esse acolhimento, ela entende que ali é um lugar seguro durante o

projeto, durante o processo. E ela começa a instrumentalizar o seu negócio, então antes era uma

“barraquinha de cachorro-quente na esquina” que às vezes a pessoa não anota nem no papel.

Então, calma, anota no papel: a quanto você comprou o seu produto, a quanto você está

vendendo, seus gastos, temperos, qual a porcentagem, passa por todo esse processo. Aí beleza,

ela instrumentalizou o seu negócio. Depois dessa instrumentalização tem muitos outros

processos, porque ela precisa produzir conteúdo, precisa de outros mecanismos e canais para que

seu negócio permaneça de pé. Não é só chegar ali e vender. No contexto do Covid-19, nasceu a



necessidade de outras ferramentas e mecanismos para continuar fortalecendo esses negócios

desse recorte de pessoas. E aí nasce a necessidade de criar um espaço, de um lugar onde o

afroempreendedor possa ir. Novamente, se ver e se reconhecer nas pessoas que estão ali, ser

acolhido por essas pessoas que também estão ali, e ali ela consiga criar e produzir o que ela

necessita. Então se a gente pegar o contexto da estrutura da Casa Preta Hub, aqui na unidade de

São Paulo, ela pode vir, usar um estúdio para fazer toda a criação digital do seu conteúdo, sabe?

Produzir esse conteúdo digital. Ela precisa fazer algum experimento na parte de gastronomia,

cozinha, culinária? Ela tem o Caldeirão da Preta, que é um espaço realmente para ela fazer esse

preparo e tudo mais. E aí cria-se a Casa Preta Hub em 2020. Porém nesse contexto de pandemia

a gente não consegue fazer a inauguração com a primeira visão que a Adriana teve, que seria

uma casa, um co-working, onde as pessoas poderiam vir, trabalhar aqui e fazer os seus projetos,

ter processos de incubação desses negócios e tudo mais, de forma física e presencial. Então há

uma reestruturação e um replanejamento. Assim como a Casa Preta Hub para por essa

reestruturação, nossos projetos também passam por essa digitalização dos seus processos para

que seja possível continuar, mesmo no conceito da pandemia. Aí entram vários outros processos,

produtos e serviços que vêm nesse entendimento dessa necessidade que esses empreendedores

desse recorte que nós atuamos, eles precisam. Então muitos deles precisam de um advogado para

fazer um contrato porque não tem um contrato, emprestam serviços, vendem os seus produtos,

tem fornecedores e tudo mais. Mas não tem uma legalidade desses processos, têm empreendedor

que precisa fazer essa digitalização dos seus conteúdos, jogar para internet, vender através de

plataformas online mas que eles não sabem nem tirar uma foto ou produzir esse conteúdo. Então

tem profissionais aqui dentro que fazem essa prestação de serviços. E aí nasce o Bioma, dessa

necessidade de ter esses empreendedores para poder também indicar. Então: “Ah, eu venho aqui

mas não sei de nada, acabei de chegar, sou empreendedor e vendo camisas. Como eu posso

colocar a minha camisa na internet, como consigo vender? Eu vejo que as pessoas vendem e

ganham dinheiro, mas eu não estou nesse meio, como é que eu faço?”. Então há todo esse

processo de entendimento desse negócio, as orientações necessárias para que esse negócio

consiga se estruturar, primeiramente, quais são os profissionais necessários para essa

estruturação, e aí a indicação desses profissionais, que participam como parceiros dentro da Casa

Preta Hub, seja dentro da Casa (instituição) ou dentro do Bioma. E aí a gente culmina agora, em

2021.



Lívia: Perfeito. A gente vai começar agora a Seção 2.

Isabella: Bom, eu queria parabenizar vocês pela Casa, pelo projeto todo. Bom, vocês conhecem

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (as ODS’s)? E algum desses objetivos é

importante para o desenvolvimento do negócio de vocês?

Prates: O negócio seria a Casa Preta Hub?

Isabella: Isso, a Casa Preta Hub.

Prates: Você quer pontuar algum, Yan? Tá, eu posso. Bom, dentro do que são os 17 objetivos da

ONU, eu quero fazer uma pontuação antes. Nenhum deles trata ou tem um recorte específico

para a população preta. Nenhum deles foi desenvolvido ou pensado para a comunidade preta.

São 17 objetivos, que dentro de cada objetivo tem dentro, em média, 38 a 42 sub-objetivos para

alcançar esse objetivo macro. Porém, nenhum deles foi pensado de forma empírica para a

população preta. Entendemos que dentro da ONU tenha esse recorte, mas infelizmente no ano de

2015 não foi feito, não foi planejado e não foi pensado. Então, dentro desse contexto, pegamos

alguns objetivos em que eles podem ser implementados aqui sim. A gente tem o objetivo 1, a

gente consegue trabalhar com alguns parceiros com fomento da contribuição tanto da parte da

alimentação quanto o acesso e distribuição de alguns cartões, vales, onde eles consigam, mesmo

que minimamente, ter um acesso a uma cesta de alimentação orgânica, eles consigam ter ali um

valor simbólico, realmente, porque o preço das coisas está realmente impossível de fornecer por

completo, mas que a gente consegue atender minimamente algumas famílias. Então a gente

consegue ter esse recorte através de algumas parcerias e alguns eventos que a gente fez, que se

vocês quiserem a gente pode compartilhar o material para vocês terem essas provas sociais

também, porque a gente tem essa distribuição, a gente tem esse momento. Então, a questão de

quem são essas pessoas, numericamente, com propriedade eu não posso passar porque é sigilo,

mas eu posso passar, por exemplo, “100 cartões foram distribuídos em tal época no valor de

tanto, pela fundação tal em parceria com a Casa Preta Hub”. “Foram distribuídas quantidades X



de cestas com alimentos orgânicos em tal época junto a tais instituições”. Então esses pontos a

gente consegue fornecer para vocês, para vocês terem essa elaboração.

Lívia: Perfeito.

Prates: A gente consegue trabalhar ativamente também com o objetivo 4, pelo fator da gente ter

a digitalização e letramento que os programas oferecem, que a Casa oferece também, é um meio

e um mecanismo, um meio real das pessoas virem e terem acesso a esse letramento. Aí elas

conseguem ter acesso à outras pessoas que podem ajudá-las, ou elas mesmas virem para

participar de algum projeto, algum programa, onde elas consigam, por elas, ter. Então a gente

consegue fazer essa educação de qualidade não só no contexto acadêmico da coisa, onde a

pessoa entra numa instituição de ensino para ser letrada, numerada e sair de uma forma se ela vai

querer seguir na academia ou não, mas pensando pra vida. Qual é o letramento e educação de

qualidade para a vida, nesse recorte do empreendedorismo. É impossível também não trazer o

objetivo 10, porque a maioria dos nossos programas e projetos têm esse recorte para essa

população, num sentido de entregar um AfroLab, num sentido de ter parceiras e empresas que

trazem também esse recorte…

Yan: É, o que mais pega para eles é isso da redução das desigualdades. Porque tudo que a gente

faz aqui pauta a igualdade racial. É, tem o 5 também, que é igualdade de gênero. A gente tem

diversos programas que privilegiam mulheres pretas, então o AfroLab só para mulheres que

ocorreu no ano passado, para elas, onde foram mais de 500 mulheres...

Prates: Foram 556 mulheres atendidas pelo programa, onde 56 delas eram indígenas.

Isabella: Então vocês abrangem..

Prates: A gente pega comunidade negra, a gente pega afro indígenas, quilombolas e ribeirinhos,

e LGBTQI+. E aí, dentro dessa redução das desigualdades, que era o que eu ia entrar depois a

gente também pega a 5, porque dentro desses projetos para reduzir as desigualdes a gente

também pega as comunidades, seja a comunidade LGBTQI+, seja comunidade quilombola, seja



afroindigena, ou os proprios indigenas também, como parte do movimento negro, esses

movimentos que são minorizados pelo sistema a gente tem que se uni e se fazer entender que nós

não somos minoria, como querem que acreditamos, que estamos sendo colocada e sendo forçada

a estar numa posição de minonria, quando na verdade somos maioria. Então tem todo esse

processo, de fazer com que as pessoas tirem novamente essa imposição histórica que colocaram

dentro delas, para que elas se entendam como parte de um movimento que é algo muito maior, e

não apenas ali, segmenta cada vez mais, ou dilui as forças, sabe.

Pensando, é que se for ver, a gente trabalha quase todas as ODS, mas eu to tentando mais..

Isabella: Mas é mais assim, não é focado né, é mais um consequência.

Prates: Não foi em algo pensado para focar em algumas, a gente tem os projetos, e quando a

gente pensa, dentro desses projetos, elas tem alguns enfoques, mas se eu pegar a Preta Hub que é

responsável por tudo, a gente abrange quase todas, ah, a gente só não abrange por exemplo, a 16,

porque né, a gente não tem oceanos, não tem como trabalhar, não somo finlandeses, enfim, pra

trabalhar essa questão. Mas tem a 17, tem a 15, tem 14, tem a 10, a 12, a 11, a 5, a 4

Isabella: Então to vendo, que você sabe de cor né, também ia te perguntar, se vocês acham

importante para os empreendedores, dentro da Preta, saberem as ODS. Tipo, é mais vocês que

sabem, ou todo mundo tem esse conhecimento?

Prates: Eu vou responder como Adriano Prates, como pessoa, é, não, não são todas as pessoas

que sabem, exatamente pelo fato de, é algo que não chega à elas, sabe? É aquela coisa, não me

impacta, não me importa, hum… e aí eu trago também, como experiência própria como pessoa,

de que é um sistema criado, mas por uma bolha, mais longe da realidade dessas pessoas, que

precisa ter uma revisão, precisa ser passado por um processo de reestruturação, de reescrita, do

que tá escrito, né os 17, pensando e tendo pessoas pensantes, pretas, sabe. Então eu volto

naquela questão antes de comçar a falar dos 17, porque não tem um objetivo específico para o

negro? Sabe? Então é difícil colocar algo, que não nos atravessa, sabe?



Yan: Tem até uma tentativa, né que é da década afrodescende da ONU, que é de 2015 a 2024,

enfim, mas 10 anos é muito pouco né velho, pra um povo que viveu 350 anos de escravidão, cê

quer, agora, em 10 anos acabar com tudo, não tem como... É uma tentativa né, da ONU, de

conscientizar desde 2015, mas que não ta trazendo muito resultado. Eu acho que o que a gente

viu agora de resultado, veio a partir de uma tragédia, como tudo na história, de um movimento, é

a morte de George Floyd, de tudo que ocorreu, e não porque enxergaram agora, porque sempre

morreram vários George Floyd nas periferias de São Paulo, do Brasil, de todos os lugares né,

mas é assim também por um fator econômico ta ligado, tipo de enxergar agora essa população

como um potencial de consumo dos seus produtos e serviços, saca? Como é que o capitalismo

atua, né porque não existiria racismo se não existisse capitalismo tá ligado? Que é a base do

capitalismo. Então tipo, existe essas iniciativas, mas ainda é muito pouco, por isso que é

importante projetos como esse daqui da Casa Preta Hub, que a gente tá movimentando, já

movimenta toda uma estrutura né, sendo ponte, pra a longo prazo a gente conseguir, enfim..

Isabella: Levar pra frente o movimento

Yan:E pior que as vezes não é um problema nosso né, é problema do branco também… Foram

eles que criaram, né, tipo toda essa separação, enfim, por isso que é importante levar esses

debates pras universidades, para outros espaços.

Lívia: Mas, vocês acham que se mais empreendedores negros soubessem sobre os ODSs, isso

faria alguma diferença ou como a gente tava conversando aqui, empiricamente, eles não sabem o

que é, mas já praticam?

Yan: Sim, com certeza.

Lívia: Então você acha que se eles soubessem faria alguma diferença? Vocês acham?

Yan: Eu acho que não, o que vocês acham?



Paulo: Eu acho que conscientemente faz, tá ligado. Eu acho que quando você entende o que você

tá fazendo, você tem mais domínio daquilo, tá ligado, acho que é mais isso, mas igual a gente

tava falando: sem saber já tá fazendo, agora se tiver conhecimento aí você vai conseguir usar

aquilo em prol do que você quer, tá ligado.

Yan: É isso, é isso, e sempre foi assim né, mas um exemplo disso é crowdfunding, a um termo

bonito, americano, crowdfunding, pa pa pa, é um projeto, tá ligado. Queria ver se fosse preto véi,

tá ligado tipo esse bagulho pra alforriar. Qual foi o primeiro crowdfunding do Brasil, tá ligado,

foram os escravizados que juntava a Irmandade da Boa Morte. Que tipo juntava atrás da Igreja

do Bonfim para juntar dinheiro para poder alforriar, isso é crowdfunding. Então tipo é muita

coisa que já existe, que a gente já faz, mas que não é conhecida simplesmente, porque é a

população preta tá ligado.

Prates: Eu tenho uma política, que não foi decisivo mas entra: já é feito, mas precisou… apesar

de ser ONU, UNESCO e tudo mais, precisou ter a mãozinha branca, criar um nominho bonito

pra falar que aquilo existe, mas já existe, já ta ai sabe. Que nem esses ESG agora, é outro nome

bonito, que aí o mercado traz, para reestruturar algo que já existe, que na verdade não existe, mas

eles tão tentando fazer com que exista, e aí trazer temas de sustentabilidade de uma forma ou de

um jeito diferente sabe, mas aí tem a questão do que precisa ser muito bem pontuado: isso tá

sendo feito para que o impacto proposto chegue de fato e seja real ou novamente tá sendo

remodelado, reestruturado para que essa mesmas organizações, empresas, instituições,

simplesmente mantenham o poder sobre o que e como as coisas são feitas e executadas, sabe. Eu

tenho certeza, eu tenho certeza. A população preta já faz isso, não é de agora, não é de 10 anos

pra cá, é 300 anos, sabe. Uma tecnologia ancestral que se a gente analisar não vem de 500 anos

de escravização, vem bem lá trás, processos muito, muito anteriores a tudo isso de hoje, mas que

é colocado e reescrito de alguma forma que alguns se beneficiam e não a massa.

Yan: É esse capitalismo vai sempre se… pra manter… enfim é muito difícil enxergar um passado

de igualdade mesmo.

(não deu pra ouvir essa parte)



Isabella: E vocês, de alguma forma, a Casa tenta passar esse conhecimento das ODS para as

pessoas de maneira mais formal assim, ou fica empírico mesmo?

Yan: Não, nunca teve nada desse tipo… é algo que não… como a gente falou agora, é algo que

não interessa tipo, de certa forma, porque a gente já pratica.

Isabella: Acho que a gente pode ir pra frente então. Bom, é do conhecimento de vocês a

existência de ações afirmativas nos empreendimentos geridos por negros que vinculem

elementos da cultura afro brasileira aos ODS?

Yan: Não entendi a pergunta

[Isabella repete]

Prates: É a mesma resposta da anterior, se a gente for ao pé da letra a pergunta que você fez, não

é algo explícito, que tá ali… “Essa ação é feita por causa dessa ODS” sabe? É algo que não

atravessa. A gente não tem como pontuar essa ODS impacta nisso então a gente fez esse projeto

para vocês, para a comunidade, e para todas as pessoas que participam. Simplesmente é ao

contrário, mas nunca chegam na nomenclatura das ODS, sabe? Então a gente faz isso pela

necessidade daquele recorte populacional ou daquele recorte geográfico que tá sendo perguntado

e… talvez para a pesquisa de vocês, o comentário seguinte seja necessário: muitos projetos que

são executados, eles são patrocinados, eles tem um fundo investidor, tem alguem por tras que tá

injetando esse dinheiro. A grande dificuldade de executar projetos reais, para pessoas e

populações reais, é que esse patrocinador tenta mudar o projeto das necessidades do patrocínio e

não de quem ta recebendo, sabe?. Então aí quem tá patrocinando tem o interesse de falar da ESG,

mas quem tá recebendo tem o interesse em saber que veio daquilo e daquilo outro? Entende?

Então vai depender da forma que vocês estipulam a pergunta, a resposta… quem tem o real

interesse na ODS é o patrocinador ou é quem ta recebendo e usufruindo daquelas atividades,

sabe? Aí eu posso te responder: para quem está usufruindo, a resposta é não! Se for pro

patrocinador que precisa né publicitar esse patrocínio, aí talvez seja interessante colocar, talvez

na notinha de imprensa, mas… a pessoa que recebe ali mesmo não faz nem ideia do que seja



Isabella: Mas para a Preta Hub como publicidade, você acha que é irrelevante assim?

Prates: É muito relevante, mas assim… para captação.

Yan: Porque… enfim.... a gente tá sempre tendo que se adaptar a uma linguagem que é imposta

para poder acessar os lugares

Isabella: Aham

Yan: Então se a linguagem imposta é que a gente precisa partir desse termo de ODS, é

interessante que a gente se adapte. Para poder enfim, criar os espaços né, mas não é algo que

parte de nós, que a gente gostaria de falar essa linguagem. Mas é o que existe, então é importante

sim, muito relevante.

Livia: E o resultado disso é relevante para quem está sendo beneficiado, mas tipo não importa o

nome que tá sendo dado né?

Yan: Sim.. as pessoas tão preocupadas com comida tá ligado, botar um prato na mesa, comida no

prato, não fica pensando nessas coisas “ah porque isso, porque aquilo”, saca?

Prates: Na real esse é o grande problema de tudo. Quem tem tempo para pensar? Quem tá

esbanjando recurso. Por que que nos últimos 500 anos a Europa virou centro do pensamento,

virou as principais potências? Em cima da exploração, tanto do recurso natural quanto da

exploração humana de outras regiões do mundo. Então quando criou-se aquela Primeiro Mundo,

Terceiro Mundo, quem que era primeiro mundo? Não era somente estar acima da linha do

equador, tinha ali um grupinho. E hoje

Yan: Isso se reflete em tudo!

Prates: Em tudo cara! Quem tem tempo para pensar? É o branco privilegiado, que tem toda a

estrutura para si, que tem todos os direitos, recursos e acessos. Quem não tem tempo de pensar?



Precisa estar ali, fazer o corre do dia a dia para chegar no final do dia e ter o que pôr na mesa e

encher a barriga. Por que se você não enche a barriga, não consegue fazer nada. Ali entra todas

as problemáticas e disseminação de tudo, sabe? Então não adianta. A pessoa final ali, é aquela

coisa, quem tá com fome não pensa. E é a realidade. Quem pensa, não passou fome.

Yan: É por isso que a gente tem tanto esforço ainda. Esse papel de pesquisa né. Eu mesmo fiz

história, né? Todos os meus professores eram brancos e todos os livros de autores que eu li sobre

história de África eram brancos. Então tipo…

Isabella: Faz muito sentido né

Prates: Aquilo que a gente fez no sábado ne? As pessoas falando sobre a história preta e na sala,

não tinha um preto. E os pesquisadores, historiadores falando de um recorte de um

acontecimento, de uma população preta, de um preto específico, e os únicos pretos que tavam na

sala era a gente que tava fazendo a transmissão da live. É guerra, é triste, um trampo louco

Isabella: Não tem representatividade nenhuma né?

Prates: Agora, nos últimos anos que a gente tem alguns autores tá, e não é que a gente tem esses

autores nos últimos anos, eles já existem, se a gente falar da Carolina mesmo que escreveu ali na

favela mesmo, sem nem saber, sabe, ela foi escritora, a quantos anos atrás? Escreveu livro,

vendeu pra caramba lá fora, né, foi um boom ,cade que o Brasil reconheceu? Não.

Yan: Como diversos outros talentos

Prates: Tantos outros que tiveram ao longo da história esse mais, esse plus, mas que a própria

sociedade não retribui, não reconheceu.

Yan: Porque tem que ser o máximo ne? Tem até aquele, qual o nome daquele ator do “Todo

mundo odeia o Chris”, sabe o nome dele? Isso o Chris Rock, ele falou uma coisa muito

engraçada. Ele mora num bairro foda, do lado de Ed Murphy, e ele fala que tem que ser a melhor



apresentadora pra morar aqui, Ed Murphy tem que ser o melhor comediante, tem que ser o

melhor. E quando olha pro lado meu vizinho branco é dentista, um dentista.. Ta ligado?

Preto dentista pra tá aqui tinha que ter inventado o dente [risadas].

É bizarro, velho, é essa realidade mesmo.

Isabella: É.. Infelizmente, Bom passar pra sessão 5 Liv?

Lívia: Ah eu acho que dá pra gente fazer essa última

Isabella: Da 3? Ata, então, no estágio atual da PretaHub, as ODSs podem ser utilizadas para

propor atitudes afirmativas em relação a PretaHub, acho que eles já responderam ne?

Isabella: Então a gente vai passar para a próxima sessão, que se chama "O papel da casa Preta

Hub com as ODS". A pergunta é, se existe algum tipo de recurso da casa destinado às ODS

especificamente. Ah, mas vocês já falaram sobre isso, né.

Lívia: É, a gente conseguiu falar sobre isso.

Isabella: É, acho que foi uma conversa que abrangeu.

Yan: Total. Como eu falei, né. Esse, enfim, que vocês tão trazendo, de empreendedor ajudar a

criar essa pesquisa, também pra gente, é muito importante, até pra gente também né, fazer essa

conexão. Porque acho que de tudo que vai sair daqui, acho que vai ser melhor para você escutar e

identificar: “Essa daqui é essa ODS, essa aqui é essa aqui, essa aqui”.

Lívia: Tá bom, vamos só dar uma olhada aqui.

Isabella: Eu acho que tem uma aqui que…

Lívia: É, essa aqui vocês já responderam, a importância de desenvolver o empreendedorismo

com o olhar a partir das temáticas etinico raciais na Casa Preta Hub. Vocês falaram bem disso,



que primeiro precisaria ter uma reestruturação dos ODSs pensando em alguma questão etnico

racial que não é abordada em nenhum dos ODSs né, e, essa aqui é boca essa última aqui: Qual

dos ODSs vocês acham que causaria maior impacto desenvolvido pela Casa PretaHub, ou então,

como a Casa Preta Hub já desenvolve/potencializa isso? Seria o 10 né? O da questão da

desigualdade, como vocês já falaram.

Yan: Desses todos qual o mais? Então é esse, que já aborda todos os outros: educação, igualdade

de gênero

Isabella: E a gente também queria saber, quais sao as dificuldades ou o nível de dificuldade de

coordenar o empreendedorismo negro alinhado as ODSs. E se a casa minimiza essa dificuldade

de alguma forma? Mas acho que vocês não tiveram ne, ate pq vcs já aplicam

Lívia: Mas em algum momento existiu essa dificuldade?

Yan: É que a gente não pensa na ODS, tudo que a gente já faz, não tem esse propósito

Isabella: As ODSs que são consequência da… ne?

Yan: a gente não pensa na ODS a não ser quando a gente precisa dela, é pra alguma coisa

externa, quando a gente precisa ter essa linguagem para receber algum recurso. Agora pra gente

desenvolver aqui na casa a gente não pensa nisso não

Paulo: pq tudo que a gente faz já tá na ODS, vai além da ODS. Esse exercício de vocês

identificarem qual ODS, eu falo pra vocês que é muito importante pra gente detectar "essa ODS,

ah então é essa ODS. ". Essa aqui faz isso e isso, ah essa aqui entra.

Isabella: Qual seria algum critério que a Casa tem pra escolher os projetos que ela vai

potencializar, então, que ela vai focar e desenvolver mais?



Yan: A gente realiza pesquisas junto com as redes. Então nos últimos anos a Feira Preta já

realizou 4 pesquisas 'fulano'? (..) Pra gente chegar e pensar nesses projetos e determinar o

público. A gente faz uma pesquisa anterior, coisas que a maioria das organizações não fazem,

que tá lá o favelado pobrinho, coitado, eu vou lá levar uma cesta básica pra ele, pq eu to

pensando nele. Aí chega lá o cara só quer pagar uma conta de luz ele não precisa de dinheiro.

Então eles não entendem realmente, qual a necessidade. E nós entendemos pq nós somos,

empreendedores, pretos, vindos da periferia, e a gente consegue entender e observar ali, ter

empatia. Mas mesmo assim a gente sempre realiza pesquisas, então, tem um programa também

que é juntamente com aquelas organizações pretas que se chama: Raça e Mercado que são essas

organizações que se organizam e tem reuniões para pensar, no recorte racial dentro do mercado e

entender também como é que a gente consegue apoiar. E também a feira preta ja realizou

diversas pesquisas, justamente por entender mais, esse empreendedor negro, consumidor negro,

ne entao são mais de 5 pesquisas junto com comitiva junto com JPMorgan, entao a partir dessas

pesquisas que nos vamos ne pensar em projetos e solucoes ai pensadas para minimizar essas

disparidades raciais. Você consegue encontrar tudo no Google essas pesquisas

Isabella: Mais uma pergunta: como vocês pensam essas parcerias que vocês vão fazer, pq tipo a

gente tá falando que a relevância das ODS vêm com relação ao patrocínio e vocês tavam falando

de parcerias com outras instituições pretas, às vezes é de mais interesse em um grande empresa,

sei lá, às vezes vem uma grande empresa que não tem nada a ver querendo falar com vocês, ai

queria saber como funciona essa relação assim.

Paulo: Essa é difícil de responder

Isabella: Ai desculpa, essa pergunta nem estava aqui na pesquisa, é mais da minha curiosidade

Prates: Essa é difícil mesmo

Prates: A resposta dessa ao mesmo tempo que ela é complicada, no sentido ela é perigosa



Lívia: Só queria saber se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, que vocês

acham importante… Pensando assim, mais na relação da casa com sustentabilidade, se ficou

faltando alguma pergunta sobre isso

Prates: Depende, em que sentido?

Lívia: No sentido mais amplo, sociais, ambientais, amplamente.

Yan: Eu acho que pensar na estrutura da casa, falar de estrutura física, pensando também em

como reutiliza, né, numa economia circular, em que móvel de uma organização, que não serve, a

gente utiliza aqui, né, não precisa ser descartado. Todo esse mobiliário que vocês estão vendo

aqui, foram doações de outras instituições. Ao pensar também em fornecedores, privilegiamos

fornecedores pretos, desde o eletricista ao engenheiro, inclusive a engenheira preta, que fez o

projeto, a arquiteta, preta, sempre privilegiando mulheres pretas. Mobiliário de pinos, madeira

sustentável, fizemos com fornecedor preto, que também trabalha na UBS de sustentabilidade,

voltada para reciclagem… Né, isso de doação, a maioria dos objetos foram doados inclusive… é,

acho que é isso.

Lívia: Então é isso gente, muito obrigada pelo tempo, pelas respostas e pela conversa.

2. Entrevista com os gestores da JR Diesel

2.1 Entrevistado: Geraldo Rufino

Sofia: Que fatores motivaram a localização de seu negócio em São Paulo?

Geraldo: Quando eu tinha 4 anos de idade, nós viemos pra São Paulo, e começou as coisas a

acontecer em São Paulo. Peguei um endereço, que era o endereço que eu tinha, então nós fomos

nos estabelecendo a partir da favela em São Paulo, e como aqui tem muito trabalho, nós

acabamos achando trabalho pra família toda e fomos ficamos por aqui. Então não tinha nenhum



planejamento, não tinha nada, aconteceu, nós viemos parar aqui por acaso. A outra pergunta que

cê fez?

Sofia: é… que fatores motivaram a localização do seu negócio, que eu acho que você respon…

Geraldo: Outro acidente, eu era office boy e cheguei a ser diretor de uma multinacional, então

eu ganhava muito bem e passei a ajudar os meus irmãos. Nós tínhamos caminhões. Os

caminhões bateram e deram PT. Para poder eu salvar a credibilidade e continuar com o nome

limpo, nós vendemos peças para pagar o carnê. Eu abri um lugarzinho ali no fundo, um

pedacinho de terreno para eles venderem peça pra pagar o carnê. Depois conseguimos fazer um

negócio que deu certo um bom tempo, fizemos dar certo por uns dois anos: eu trabalhando nessa

multinacional e eles vendendo peças, para vender aquelas peças foram comprando mais peças…

Mas com dois anos, a empresa ficou sustentável. E aí eles se empolgaram e tiraram dinheiro e

foram fazer outra coisa e a empresa quebrou. E como estava no meu nome eu voltei pra cá, tirei

uma licença do meu trabalho e voltei pra cá só pra poder manter a credibilidade, proteger o

nome. Eu gosto de pessoas, eu acho que não tem sentido a vida se você pensar e deixar de cuidar

das pessoas né, olhar o seu semelhante não faz mal. Eu tinha 6 pessoas trabalhando comigo né,

para essas pessoas não ficarem sem emprego, eu mantive a empresa aberta e o emprego. Eu ia e

vinha, trabalhava 16 horas por dia porque já estava acostumado a fazer isso. Até que essa

empresa começou a ter movimento o suficiente pra ser maior do que o meu emprego, aí eu saí.

Ou seja, a JR começou com meus irmãos em 85, eu vim em 86, quando eles largaram a empresa

e saí do outro emprego em 87. Então, ou seja, ela foi acontecendo, é por isso que eu chamo

acidente de percurso. Graças aos caminhos terem tombado, aquilo alí foi um presente, foi graças

a isso que nós começamos a fazer outra coisa. Toda vez que eu tinha um problema eu já olhava -

como é que eu consigo tirar proveito disso. Na realidade não era nem intenção de tirar proveito,

era salvar meu irmãos, porque eles não tinham emprego. E eu tinha boa condição pq tinha um

bom emprego, então eu conseguia manter as famílias e investir num bom negócio, aí eles foram

embora e a partir de 1987 eu passei a ficar sozinho nos dois trabalhos, lá e aqui. Mas meus

irmãos foram tocar a vida deles e eu toquei aqui. Aí a empresa partiu daí. Porque reciclagem de

auto-motivo e porque autopeças? Porque era o que tinha pra vender que sobrou dos caminhões.



Lívia: Entendi, a JR sempre foi aqui?

Geraldo: Não, nesse bairro sim, mas nós começamos num terreno de 200 metros quadrados lá

nos bairros lá pro fundo. Depois nós viemos pra avenida, num terreno de 300 metros. Hoje a

gente tem perto de 12.000 metros próprios. Nós fomos comprando terrenos para cá, alugamos e

estamos comprando do lado.

Sofia: Outra pergunta é como e de que forma o seu negócio impacta o empreendedorismo negro?

Geraldo: O nossso negócio impacta no empreendedorismo negro porque nós temos uma cultura

de fortalecimento das pessoas, então quando as pessoas vêm pra cá, nos trabalhamos a

autoestima dele desde o RH. Eu fazia pessoalmente quando tinha 2, 3 pessoas e depois foi

aumentando o volume, mas eu continuo acompanhando as pessoas, se tem uma coisa que eu

cuido pessoalmente são as pessoas. O que que nós fazemos? A pessoa chega aqui e nos

motivamos ela a acreditar nela, nos motivamos nela o empreendedorismo no CNPJ do outro, que

é o que me ajudou a crescer, eu empreendi nesse CNPJ que eu estava e cresci lá, porque a vida

toda eu trabalhei para mim, eu não trabalhava para multinacional, aquele CNPJ era só

oportunidade, mas o espírito era empreendedor, eu trabalhava como se fosse meu. Quando as

pessoas chegam aqui eu uso o mesmo modelo que eu tinha lá, eu trabalho as pessoas para que

elas tenham psicologicamente a sensação de trabalhar para ela. Ela chega primeiro, ela usa para

comer, ela não tem pressa para ir embora, se você olhar a empresa depois das 18hrs, tem um

monte de gente aí, e não é que eu seguro não, eles ficam, o horário de sair deles é 17:30, eles

ficam. Empreendedorismo, eles têm a veia empreendedora, então por conta disso, nós vamos

fortalecer. Tem a grande massa de desemprego que envolve a comunidade negra, porque nós

somos maioria nesse país que não teve acesso lá atrás e por conta disso, nós temos menos

chances , menos gente bem colocada hoje. Então, é natural que o desemprego esteja na vilas,

favelas e comunidades e lá estar a maioria da população que é negra. Eles vêm para procurar

trabalho e como nós damos injeção de ânimo, melhoramos a autoestima dele, fazemos ele

acreditar nele, nós temos a maioria da equipe afro, porque...porque nós damos cota? Não, porque

eles acreditam e eles superam. Nós temos todo tipo de diversidade aqui, a maioria são afros,

dentre eles nós temos ex presidiários, que vem da Geraldo Falcões, nós temos uma meia dúzia de



ex presidiários, dentre os que mais se destacam, que recebem o prêmio, tem 4 ex presidiários,

nós temos o LGBTS, tipo assim, LGBT, simpatizante e etc, de todo tipo, alto respeito entre

todos, com espírito empreendedor, e 46% do time é mulher. Então, assim, mas por que nós

fizemos isso? Por que o modelo que nós criamos para poder estar socialmente participativo no

que o mundo precisa? Não, nós fazemos isso porque nós acreditamos nas pessoas, e quando se

acredita nas pessoas e elas também passam a acreditar, nós damos a oportunidade e dizemos para

ela “acredita em você que vai”, isso foi fazendo com que a maioria do nosso time fosse

afrodescendente. A maioria do nosso time são negros e por mérito, quando eu falo mérito é

porque eles acreditaram neles e ocuparam os espaços, então nós temos uma minoria de pessoas

que não pertencem à essas diversidades.

Sofia: Achei muito legal. E existem evidências? Isso você acabou de mostrar, né. O

conhecimento específico em empreendedorismo, afeta o conhecimento de um empreendedor?

Geraldo: Repete

Sofia: Você acredita que o conhecimento e a formação específica em empreendedorismo vai

afetar o seu negócio de alguma forma como empreendedor?

Geraldo: O conhecimento..?

Lívia: E a formação específica em empreendedorismo

Geraldo: Não. Porque empreender não é você ter um CNPJ, uma profissão ou uma formação.

Empreender é um comportamento, é um jeito de pensar, é uma atitude. Então pra quem tem jeito

de pensar positivo, pra quem tem fé. Porque pensar positivo é pôr a fé prática, as pessoas têm fé

mas tudo é motivo para desistir, tudo é motivo para não ir. Então quando você tem fé de verdade,

vai, tem atitude. É a força do querer, quando você quer de verdade você constrói, experiência

própria porque eu trabalhei muitos anos no CNPJ de alguém e eu cresci do tamanho que eu quis.

Então o cara pra ganhar 81 salários mínimos no lugar que você entrou como office boy

ganhando um salário, então eu cresci o que eu quis no espaço que diziam que não era pra mim,



eu acreditei em mim. Então aqui as pessoas passam a acreditar nelas, então, o empreendedorismo

pra mim, eu vivo isso tá, é comportamento, é jeito de pensar, não é CNPJ, não é PJ, empreender

significa você assumir responsabilidade e começar a querer fazer diferença pra sua família, pra

você em primeiro lugar. Põe a máscara primeiro em você, depois solta o oxigênio, cuida da

família, e depois você começa a assumir responsabilidade e fazer transformação que, sempre tem

alguém esperando que alguém faça, você faz. Então isso eu tenho esse exemplo comigo mesmo,

para minha família toda que são negros. Então na realidade o empreendedorismo, conhecimento,

tudo é possível porque nós somos igualmente inteligentes. Não tem ninguém mais ou menos

inteligente, a inteligência também é igual felicidade acessível a todos é o ponto de vista, pra onde

você tá olhando e o que você está armazenando, que tipo de formação você tá dando pro seu

subconsciente, que tipo de armazenamento você tá fazendo no seu cérebro. À medida que as

pessoas são motivadas a empreender no CNPJ do outro, as coisas já começam a acontecer, então

pra mim, nunca fez diferença, eu nunca me senti um empresário, visionário, ou empreendedor ou

um escritor ou palestrante. Eu sempre me senti um ser humano brasileiro que sai de casa de

manhã com o propósito claro de fazer diferença e somar na vida do outro. Isso é empreender.

Todo mundo pode fazer isso, o tempo todo. Então na realidade não tem nada que impede você de

ser empreendedor, nada que impede você de se destacar em qualquer cenário, independente de

você ser negro, porque quando você acredita em você, você provoca uma coisa que eu chamo de

efeito Harvard, eu estive lá pra presenciar isso, lá não tem nada de especial. Lá tem fé, tem gente

que acredita e quando o cara vai pra lá ele passa a acreditar. Se onde você tiver você acreditar,

como aqueles caras que estudam lá acreditam, você faz isso em qualquer lugar, então o nosso

grande mérito em crescer 30% ao ano, a vida inteira nós crescemos, quebramos e começamos de

novo, então atrasou o processo, mas nós sempre crescemos com velocidade. É que você acredita

e você pega o time, que é maioria negro, e faz com que eles acreditem neles também, dá

oportunidade e deixa ganhar. Aqui ninguém ganha miséria, e não é que eu pago bem, eles

ganham bem porque eles trabalham pra eles, eles são empreendedores, mentalidade

empreendedora. É isso que faz com que nosso time todo tenha uma boa condição de vida. E

serve de exemplo pros que tão chegando, serve de exemplo para casa deles, serve de exemplo pra

relação que eles têm com os parentes deles, e as pessoas começam a mudar o comportamento, o

jeito de pensar, e começa a perceber que se aquele cara acertou, ele pode também. Então o maior

prazer que eu tenho é que as pessoas me olhem e percebam que eu não tenho nada de especial, eu



só sou um ser humano simples, mas determinado, com fé, que eu tenho propósito, que eu tenho

valores e propósito. E com isso, eu consigo me dedicar e construir coisas materiais, por

consequência. Então esse exemplo eu to conseguindo disseminar na minha família, nos meus

colaboradores, que pra mim eles são extensão da minha família, então todos eles são felizes, bem

sucedidos, ganham muito mais do que a expectativa que eles teriam quando chegaram, mas não é

eu que promovo isso, eles promovem isso. Porque não tem empresa que faz pessoas, são pessoas

que fazem empresa, então eu como pessoa preparo meu time pra acreditar neles, e isso tem sido

suficiente para todo mundo aqui ter sucesso.

Sofia: Essa seção é isso de pergunta, então a Luiza vai continuar com a seção 2.

Luiza: A próxima seção a gente vai falar um pouco mais sobre o empreendedorismo ligado aos

ODSs. A primeira pergunta é se você conhece algum ODS, mas você tinha comentado do seu

filho.

Geraldo: Você pode perguntar, ai se eu conhecer alguma, eu falo.

Luiza: Mas então, vamos passar pra primeira pergunta. Algum desses objetivos, dos ODSs, é

importante para o desenvolvimento do seu negócio? Qual ou quais?

Geraldo: Todos são essenciais, nós já estamos trabalhando inclusive o tal do ESG. Nós somos a

empresa de reciclagem automotiva, que chama de desmanche, mas a gente faz em outra escala,

um outro padrão, um outro jeito de fazer, um espírito de empresa grande mesmo. E nós já

estamos trabalhando nisso, se você andar, olhar o nosso lixo, se você olhar na empresa, você não

acredita que é um desmontagem automotiva que desmancha caminhão, ônibus e carreta,

desmancha um a cada 3 horas e você não vê graxa no chão. Então, nós já trabalhamos isso

naturalmente, porque eu entendo que essa coisa da sustentabilidade é a até por uma questão de

inteligência, de sobrevivência, pra você cuidar da sua própria saúde. Você precisa trabalhar a

sustentabilidade, isso não tem a ver com a lei, porque alguém exigiu, porque você precisa ser

pontuado, não não não. Isso é uma questão de consciência, porque nós fazemos isso a vida toda,



agora fazemos com regulamentação, mas nós sempre fizemos, mas agora nós estamos

regulamentando.

Essa coisa que você fala do respeito à diversidade, contratar todos, dá oportunidade pra todos,

hoje a gente até acha engraçado, a gente já faz isso desde sempre, nossa empresa tem 34 anos e

nós fazemos isso a 34 anos.

Luiza: É, que legal. O conhecimento das ODSs em si, ele é importante pros empreendedores

negros?

Geraldo: É importante para todos. E pro negro um pouco mais… Porque é o seguinte: se você

não é visto, você nao é lembrado. Então, ao invés de ficar esperando que chegue sua vez , ou que

alguém te ajude, seja você a dar o exemplo. Então, um dos motivos que faz com que a gente

esteja sempre na frente é o orgulho que a gente tem de ser negro e ser referência para outros

negros também poder editar. Então, é importante sim e por isso nós estamos saindo na frente para

fazer com que os outros percebam que ser semelhante todo mundo pode, e a ideia de nós saindo

na frente é para que nós possamos ser exemplo para nossa comunidade, entender que nós

podemos igual ou mais.

Luiza: Na sua visão, as ODS elas poderiam impactar positivamente os negócios desenvolvidos

por empreendedores negros? De que forma seria esse impacto?

Geraldo: Olha, eu acho que o impacto é o seguinte: à medida que você implanta isso e leva isso

a sério, você consegue chegar em uma sustentabilidade de vida da base. As nossas comunidades

estão na base. Se você não leva isso a sério e começa a implantar, você começa a chegar na base.

Trazer essas pessoas, formar essas pessoas, preparar essas pessoas, porque quem consegue

implantar isso vai estar preparado o suficiente para poder ajudar no equilíbrio da igualdade, das

oportunidades. Então, eu acredito que, não só ajuda como nós temos a obrigação de fazer para

ser feliz.

Luiza: De que maneira o seu empreendimento contribui sobre o conhecimento efetivo das ODS

aos demais empreendedores?



Geraldo: Nós temos uma sala de treinamento, nós damos ... É… só São Paulo tem 6000, nós

damos treinamento e orientamos, nós somos referência no Detran, que é quem controla nossas

atividades, e o Detran traz os outros estados as outras cidades aqui para ver o que a gente faz pra

eles copiarem, e nós permitimos que os nossos possíveis concorrentes ou gente do nosso

seguimento venha pra cá e tome aula do nosso treinamento, junto com o nosso treinamento pra

eles entenderem que se todo mundo for pra formalidade, se todo mundo for buscar essa situação

de sustentabilidade, nos melhoramos a vida não só nossa, melhoramos pra todo mundo, mas

melhoramos primeiro pra nós. Porque quando se formaliza e se destaca dentro desse segmento,

você já começa a ter privilégios financeiros né, todos os investimentos são diferentes, até as

empresas que têm mais recurso querem se aproximar de quem está fazendo isso de forma correta.

Então, nem que seja por inteligência ou por interesse financeiro, todo mundo deveria fazer.

Lívia: E essas aulas elas abordam o tema os ODS, vocês falam sobre isso?

Geraldo: Falamos porque assim, isso é muito novo, agora que nós estamos preparando pra

entender. Meu filho já é expert nisso, eu tenho dois filhos e eles são expert nisso, tá?

Trabalharam isso, eles é que fazem essa parte de sustentabilidade e meio ambiente. Eu tenho um

negócio chamado ESV, como é que chama?

Lívia: ESG

Geraldo: Então, ESG é, ESG não, tem um outro lá… AVC! AVCB! A nossa atividade só tem

AVCB que é do bombeiro, nós somos um dos poucos no meio de 6000 que tem. As pessoas não

buscam isso. Então eu faço questão de ser referência e nós treinamos as pessoas pra elas

entenderem que é mais inteligente ser formado, é mais inteligente estar organizado correto, essa

coisa do ESG é inevitável. Esse é o futuro. Se fala em futuro e o cara tá esperando que alguém

faça, você faz. Com simplicidade, dentro da sua possibilidade, todos nós podemos fazer. Então

isso não se trata de recurso, se trata de atitude e de consciência social, e isso a gente não deixa

que falte aqui.



Lívia: Essas aulas acontecem aqui na JR?

Geraldo: Sim, nós temos uma sala de treinamento.

Lívia: Ah, legal.

Luiza: Posso te fazer uma pergunta? É eu queria saber você como Geraldo Rufino, empresário e

e figura pública, se você aborda essa temática como uma coisa mais pessoal desatrelada a JR

Diesel?

Geraldo: Como figura pública? Sim.

Luiza: Aham, se você trabalha essa temática

Geraldo: É eu inclusive... a JR eu tenho... eu sou conselheiro hoje, os meus filhos que tocam.

Mas por incrível que pareça eu sou tão voltado pro social, para ajudar as pessoas, a fortalecer as

pessoas na autoestima, na motivação, é pra eles perceberem que todos nós podemos fortalecer o

brasileiro, eu faço isso com tanto empenho e dedicação que às vezes eu esqueço de falar 'Sou o

geraldo da JR diesel'. Então assim, são duas coisas distintas, isso que eu to falando pra você eu

faço não só pra mim, eu já vinha fazendo pra mim, pra nós, pra família, mas a parte figura

pública eu uso muito mais inclusive para muitas empresas grandes perceberem que isso é

necessário e ela vai melhorar com isso. As minhas palestras, minhas mentorias, 90% delas é para

multinacional, é pra empresa grande tá? Empresa pequena, média, micro não tem condição de

contratar para isso, quem contrata são empresas grandes. E eu adoro ter essas... eu vou pra lá e

eu não vou lá com gráfico com um monte de papel, eu vou lá dizer para eles o que eu estou

fazendo e o que eu consigo provar que eu já fiz, e que eu continuo dizendo que minha família

faz. Por que que eles não poderiam? Então na realidade eu vou para os lugares para fazer

motivação, eu vou pra levantar as pessoas que estão lá. Porque eles já têm o CNPJ e já estão

gigantes. Um monte de multinacional a gente visita pra fazer esse trabalho e eu vou falar o que

mantém aquela empresa em pé: são as pessoas. E essas pessoas somos nós brasileiros e tem uma

grande quantidade que estão ainda nas periferias e uma grande quantidade que são ?(mulatos)?



que são negros. Só que mesmo lá, eles se acanham pq eles não acreditam neles, mas quando eles

me veem lá e veem eu falando com eles, eles começam a perceber que é possível. Por que que

uma multinacional, uma montadora me contratou pra ir lá? Pra falar para os diretores dele. Ai o

outro veio e fala 'porra, então nos podemos'. Então assim, isso tem, tem uma importância…

[Geraldo recebe ligação - Minuto 19:55 a 20:09]

Geraldo: Então... pra mim é missão ta? é um propósito. O que eu faço com relação a minha

figura pública é para fortalecer as nossas comunidades. Para que eu sirva de exemplo para que

eles entendam que é isso que vai mudar, é assim que vamos mudar, partindo essa iniciativa de

cada um de nós. Não tem condição esperar que venha o salvador da pátria, o governo A, o

governo B, uma empresa ou fundo ou ONG… todo mundo ajuda. Mas o que vai resolver mesmo

é a iniciativa individual. Quando cada um de nós entender que tudo parte de nós, que nós não

somos menores, que nós somos semelhantes e que nós não precisamos de alguma coisa que seja

diferenciada. Nós precisamos que realmente sejamos reconhecidos como iguais, o resto é com a

gente.

[Geraldo fala sobre auto reconhecimento; senso de ajuda ao próximo; acreditar em si mesmo;

acreditar é a chave para conseguir; mudança de atitude; que o negro seja exemplo para outros

negros; os problemas são menores que as pessoas; assumir responsabilidades e estender a mão

para os outros - Minuto 20:55 a 25:20]

Geraldo: Depende do ponto de vista, pra onde é que você tá olhando [...]. Tem muita gente

olhando pro retrovisor e lendo “Covid-19”. Desde o primeiro dia que eu olho pro parabrisa e leio

“Com vida 21”. Eu só precisava tá aqui. E estando aqui, eu não só consegui crescer na pandemia

como consegui fortalecer a família. Meu time, que é a extensão da minha família que são meus

colaboradores, 75% são negros. Eles são felizes, se sentem importantes, porque eles se deram

importância, não porque alguém deu pra eles. Eles tocam a empresa, eles são empreendedores,

eles aprenderam a acreditar neles, então a nossa… Nós fazemos muito mais que essas siglas que

eles criam né.. De cota, de sustentabilidade, de igualdade, sabe.. Eu acho que nós podemos mais

que isso. Não precisa esperar lei, uma sigla nova, um fundo gigante dizendo que só vai investir



na empresa se ela cuidar disso. Eu acho que você tem que fazer isso naturalmente até por uma

questão de humanização, pra ir pro novo normal como um ser humano melhor.

[A secretária de Geraldo entra na sala - Minuto 26:33 a 27:13]

Luiza: A gente vai passar pra terceira seção então, falar um pouquinho sobre cultura relacionada

ao empreendedorismo. Eu queria saber se é do seu conhecimento a existência de ações

afirmativas, nos empreendimentos geridos por negros, que vinculem elementos da cultura

afro-brasileira aos ODS?

Geraldo: Não tenho conhecimento. Eu faço isso, mas eu não tenho conhecimento das empresas

que fazem. Eu não me aprofundei nisso. Talvez, meu filho tenha alguma informação, mas eu

acho que não. Porque nós nunca nos ligamos nisso. Nós sempre vamos fazer aquilo que a gente

acha que é o óbvio. Para mim, isso é o óbvio, ta? Esse óbvio eu tenho feito na minha empresa, e

nas empresas que a gente participa, a gente tem mais de uma empresa… nos lugares que sou

conselheiro, sou conselheiro também de algumas empresas. Então, em todos esses lugares, isso

pra mim é lei, tá? Tipo assim, gente, como é que é a vontade de cada um? Tem cinco pessoas na

fila, eu não vou olhar como é o diploma e universidade que ele fez. Porque aí o cara que fez a

USP é o cara que realmente tinha condição social, tinha é grana. Faz faculdade as melhores,

entra quem tem escola particular, que não é a comunidade negra. Então, o cara tá ali que fez USP,

o outro fez Harvard, o outro fez… E eu olho pra cara de um e entrevisto as pessoas, meu RH

entrevista as pessoas olhando pra pessoa. Quem tá com mais vontade. Nós pegamos baseado na

vontade de cada um. Porque o resto a gente ensina, o resto desenvolve. Então, por isso que nós

temos um quadro tão grande de diversidade. Eu disse pra você: “Ah mas a Thalita é loira”,

então… Mas ela é menina. Tendeu? Não tem essa! É todo mundo… Gente… Parem… Eu tenho

como filosofia de trabalho o seguinte conceito: Que todos nós somos semelhantes e isso significa

que, pra quem tem fé, todos nós somos filhos de Deus, ok? Filhos de uma energia maior. Então, a

conclusão que eu chego é a seguinte: Nós somos obra de arte, todos nós, todos, sem exceção,

feito por um artista único chamado Deus. Eu não falo de religião, tô falando de vida real, tá? Se

você avaliar cê vai ver que é isso. Obra de arte feita por um artista chamado Deus. Esse cara,

esse artista é tão bom que ele tem quase 9 bilhões de obras de arte pelo mundo e não repetiu um.



Não tem duas iguais. Não tem duas vidas, duas digitais, dois DNA… Esse artista é muito bom. É

o mesmo artista… Só que agora você tá do lado de uma obra de arte. Cê vai julgar a obra do

cara? Quem é você?? O mesmo artista que fez você? Nós não temos a capacidade de julgar a

obra de um artista que te fez, não tem sentido. Realmente, somos obras de arte e somos muito

diferentes. Então eu entendo que as pessoas são muito diferentes por natureza. Eu sou negro,

você tem a pele mais clara. Qual a diferença? Nós não somos diferentes. Lá atrás, tinha gente que

acreditava que o sangue era azul, não existe isso. Então nós somos iguais, só que espiritualmente

diferentes, comportamento diferente, digital diferente, DNA diferente, íris diferente. Irmãos

gêmeos, diferentes, também são diferentes. Então, baseado nisso, nós criamos a oportunidade.

Tem fulano X e beltrano. Um fez a universidade X e o outro, a Z. Então, eu olho, pra fazer a

entrevista, qual é a garra, qual o espírito empreendedor, qual a maior vontade de cada um.

Porque no currículo, não tá dizendo que ele sabe fazer o serviço. Então nós não olhamos mais

primeiro o currículo, o currículo só serve para saber se ele tá qualificado com a técnica que ele tá

buscando. Mas, para contratar, nós olhamos a força, a vontade, a determinação, até onde cada um

tá disposto para pagar o preço e ir pra cima com vontade. Por isso nós não conhecemos o que as

outras empresas fazem, porque nós já fazemos isso a 30 e poucos anos. E eu entendo que isso é o

óbvio. Então eu nunca tentei entender e me informar sobre o que o outro tá fazendo em relação a

esse assunto, porque eu acredito que a gente dá aula nisso. Porque aqui a gente pratica o que todo

mundo tá esperando do novo normal, nós praticamos aqui, o que eu chamo de “humanização”. O

novo normal é nós sermos seres humanos melhores, mais conectados, com mais amor, mais

paixão no que faz. Mais facilidade e flexibilidade para conviver com os diferentes. Porque todo

lugar que você for no mundo, tem diferentes. As pessoas são diferentes. A diversidade tá dentro

da sua casa. Tem preconceito dentro de casa. Existem vários tipos de preconceito que sem querer,

você pratica dentro de casa. Então começa a praticar isso dentro de casa. A conviver com os

seus. Começa a criar respeito, carinho e a conviver com o diferente do seu. Na hora que você sai

do portão pra fora, dá bom dia pra quem tá deitado no chão, pro porteiro, começa a conviver com

as pessoas, aí você começa a fazer o que todo mundo tá falando, que é o respeito. Ele parte

quando você passa a respeitar o outro. Eu moro em um condomínio que só tem eu de negro e

meia dúzia de prédios. De 3, 4 prédios, só tem eu de negro. Em 4 torres. Então, eu não diria pra

você que eu gosto disso, mas eu acho que eu sou o mais querido. Você sabe por quê? Eu não dou

bônus pro time que administra o nosso resort. Eu dou bom dia, eu trato bem as pessoas, eu olho



no olho das pessoas. E eu tenho certeza que ninguém nem lembra de que cor eu sou. Eu sou um

ser humano e todo mundo percebe na hora, no meu gesto. Eu moro em tal lugar, o vizinho tratou

um vizinho com indiferença, não. Eu não faço isso nem com um bicho do mato. Com ninguém, e

ninguém tem o direito de fazer isso. Então eu conquisto o meu respeito, as pessoas me respeitam.

Não precisa nem lembrar que eu não sou colega de escola dele, ele sabe por natureza. É carinho

por disciplina. Você trata com carinho de mãe, e por consequência você recebe comportamento e

disciplina militar, porque ninguém quer perder o carinho, então as pessoas te tratam com respeito

e disciplina. Então eu vivo assim a vida inteira. Então quando você vê as empresas que eu visito,

eu vou pra lá pra falar pra eles justamente sobre isso. Eu pergunto para os diretores das

multinacionais que eu vou usando minha figura pública, se por acaso ele lembrou de dar bom dia

hoje para o porteiro. Se ele conhece o nome do porteiro dele. Se ele sabe quem serve o café pra

ele, o nome dela, ou dele, e se ele agradece o café olhando pra ela. Eu vou forte com o objetivo

de fazer as pessoas saírem de lá melhor que chegaram. Porque as pessoas são boas, elas precisam

resgatar esses valores, e é aí que a gente vai começar a criar oportunidade, é ai que a gente vai

começar a perceber que não tem essa de negro, branco, amarelo, aí que vão ver o valor que tem

um negro. Ele tá tanto tempo encostado, ele tem tanta criatividade. A favela não tem carência,

ela tem potência. Tem um monte de gente gigante na favela, só que subestimam, porque não

deixam eles darem o primeiro passo. Aqui nós deixamos dar o primeiro passo. E quando eu vou

nessas empresas grandes, fazer meu papel de figura pública, eu vou nesse foco. Explicar pra eles

que existe. Sabe esse menino que vocês estão ouvindo aqui? Tem uma dúzia dele na favela.Vocês

não estão dentro da favela. Eu não sou esse cara visionário, com QI diferenciado. Não, gente. Eu

só sou um cara que acreditou e que começou a exercer a minha natureza, que é realizar e fazer

alguma coisa para impactar na vida do próximo. E tem um monte de gente na favela assim, tá,

mas eles foram convencidos a não acreditar, e vocês continuam a dar manutenção a isso.

Acredite neles. Deixa eles. Mas não deixa por cota não, deixa pelo óbvio, pela capacidade que

eles têm. Você vai ver que eles vão se tornar gigantes. Então é isso que eu faço no meu dia-a-dia

e é isso que me dá mais orgulho. Não de chegar em algum lugar de destaque, mas de usar o

destaque para favorecer quem acha que não pode. Porque do meu ponto de vista, todos nós

podemos.

Luiza: Que legal! Pode ir, So.



Sofia: Então a gente vai passar agora para a seção 4, que é os ODS nos empreendimentos.

Lívia: Posso só fazer uma pergunta? Acho que essa seção seria legal se seu filho também

estivesse aqui, que é muito específica sobre os ODS.

Geraldo: Dependendo da pergunta que você me fizer, eu vou te responder na lata. Agora se for

números, o índice de não sei o que, se for isso, estatística e não sei o que, aí não.

Lívia: Não, não. São das ODS mesmo, bem específicas. Pode ser?

Geraldo: Tá bom.

Sofia: Então, a primeira pergunta é se seu produto, seu serviço no caso, está alinhado à alguma

ODS e, se ele tiver, como ele tá alinhado a essas ODS.

Geraldo: É, meu filho vai responder pra você. Se for dessas ODS, é com o Guilherme, meu

filho.

Sofia: É, eu acho que todas essas últimas são.

Geraldo: São essas as que tem 17, né?

Sofia: Isso mesmo.

Geraldo: É, é a cara dele. Vou achar ele aqui para responder para vocês.

2.2 Entrevistado: Guilherme Rufino



Luiza: Bom, então, algumas perguntas a gente já fez lá pro seu pai e tudo mais, mas agora pra

falar um pouquinho mais sobre o empreendedorismo negro e as ODSs, uma pergunta: Você tem

conhecimento do que são as ODSs? As 17 e tudo mais?

Guilherme: Sim.

Luiza: E se alguns desses objetivos são importantes para o desenvolvimento do seu negócio? No

caso, da JR, e como e quais?

Guilherme: Sim, alguns são. E na verdade, para todos os filhos e para toda família, eu sou o que

estuda esse tipo de coisa aqui, e tenta praticar e incluir dentro do meu negócio como um todo. Na

verdade, as 17 ODSs fazem parte da minha vida. Na verdade, eu leio livros de empresas de

sistema de empresa B. Eu quero fazer parte do pacto global da ONU. Então, eu falo que minha

função está pronta assim que eu comprir os 17 protocolos aqui. Vou participar esse mês agora,

internamente, que vai ter os 17 dias, que a gente vai fazer 17 ações aqui dentro relacionado ao 17

ODSs. Então, dentro disso, eu to muito bem com isso, mas eu tenho que incluir um pouco a

turma, porque a gente tem uma empresa com cerca de 120 pessoas e seu eu falar que 100 não

sabem nem o que é isso, e se 20 souberem é muito. Então eu vou incluindo aos poucos. Então,

sim, as ODSs fazem diferença sim, de certa forma no meu negócio. Vamos falar aqui de reuso da

água, hoje eu faço reuso da água, é uma ODS. A parte da reciclagem do lixo, não só da

reciclagem ambiental como um todo, como é o meu negócio, também. Erradicação da pobreza,

sim, eu tento fazer isso de alguma forma, não só gerando renda e emprego, e sim ajudando e

fomentando toda a minha microrregião, eu quero contratar na microrregião, eu gosto de ajudar

uma instituição dentro da minha microrregião. Então eu vou erradicando a pobreza ao meu redor,

eu não pego milhões de dólares e mando pra África, eu pego esses milhões e mando pro meu

negócio. Inclusive o call que eu tava era um pouco disso, então sim as ODSs, algumas ODSs tem

a ver e outras não interferem negativamente e nem positivamente, mas eu acho que faz sentido e

a gente vai ver um check, vamos dizer assim, em todas elas.

Luiza: Será que você podia falar um pouquinho mais sobre esses 17 dias ai que você comentou?



Guilherme: Sim, a gente tá, se eu achar eu vou até te dar (procurando um papel). Mas assim, eu

peguei as 17 ODSs, meu time de marketing, e separei cada ODS ia ter uma ação no dia, em 17

dias, uma ação sobre aquela ODS. Algumas sobre água, outra sobre pobreza, sobre comida,

sobre meio ambiente, sobre CO2, não importa. A gente escolheu uma ODS que naquele dia ia ter

alguma ação, na empresa, nem que fosse apenas explicativa, para um grupo de pessoas

específico na empresa, pra começar a falar daquilo, pra começar a entrar na cabeça dessa galera,

o que isso impacta. Então eu to trocando toda a paratina de filtragem da água, que aí vai pra um

reservatório que eu tenho, que vai purificar e vou fazer toda a água de reuso que eu já tenho em

parte, eu vou ter 100%, eu vou precisar de 0 e vou garantir toda a minha água de reuso. Mas eu

tenho que explicar isso, não é só fazer, comprar uma máquina e colocar "Ah não a agua eu uso",

não. Por que isso? Não é economia de 15 mil, 20 mil de água, é o quanto de água eu deixo de

consumir, quanto eu vou economizar e quanta gente vai ter água, porque eu não consumo. Então

a gente pegou as 17, dividiu em 17 dias, todo dia tem alguma ação da empresa, às vezes no

administrativo, as vezes na operação, as vezes de manhã a gente coloca 60 pessoas nessa sala que

você viu aqui embaixo, ela se transforma num auditório, a gente tem 60 cadeiras, tira tudo e

transforma num auditório e faz algumas palestras e tal. Então são 17 dias com esses temas aí

todo dia a gente fala um pouco de alguma coisa

Sofia: E isso seria feito periodicamente? É um projeto que começou agora?

Guilherme: Não, não. Eu vi uma notícia de uma dessas revistas que eu vou lendo, que ia ter isso

em setembro e eu falei "Vou fazer!". Cheguei de manhã e falei "Gente, vou fazer", peguei o

sotero, que eu falo que é meu soteropolitano. (breve conversa com o Marcos). Fui lá no prédio. A

agência é nossa também, que vocês conheceram ali com meu pai, mas além de agência ela entra

na JR também. A gente construiu esse.. tem o marketing nosso, têm a agência, que construiu

algumas ações internas aqui pra eu poder. De novo, é o passinho de formiguinha, como eu

comecei isso? Comecei com isso aqui, com essas lixeiras aqui. Se eu chegasse e falasse e ESG

aqui na segunda-feira, os caras iam ficar "é de comer, beber? O que é isso?". Então não adianta

nada, eu quero que ponha lixeira reciclável, aquelas 3 ali? Não, eu quero todas. Quero que o cara

pare pra pensar antes de jogar. Se colocar o básico ele joga em qualquer uma e não vai ler. Agora

se tem esse monte, ele vai pensar pra escolher. "Ah, plástico é esse ali". Aí começa assim, agora



a limpeza disso, a limpeza daquilo, ah o ODS pra explicar, explicar da água. Ah, a energia, eu

não consigo hoje colocar energia renovável minha, energia fotovoltaica, mas eu consigo comprar

energia, por exemplo da Engie ao invés de comprar da Enel, que vem de uma origem sustentável.

Eu gasto o mesmo dinheiro, mas vem de origem sustentável, não vem da Enel que não é

sustentável. Então, eu vou lá e mostro pra essa galera, porque eu to fazendo aquilo, e o impacto

que isso tem no mundo, não só na JR. Muita coisa, algumas coisas têm impacto direto na JR,

outras não. Mas existe um comportamento que a JR resolveu ter, que talvez o Guilherme

resolveu ter e naturalmente a JR vai começar a ter.

Lívia: E essas ações, essas 17 ações, elas tão documentadas em algum lugar que você posssa

compartilhar com a gente?

Guilherme: Tão sim. Não vou ter agora, mas eu consigo passar pra vocês, o Lucas, que é o

sotero. Sem problema nenhum, posso passar sim.

[diálogo Livia e Guilherme, dando o cartão para pegar essas informações]

Sofia: É o seu serviço, ele tá alinhado a alguma ODS? No caso sim. E você pode falar um pouco

mais sobre como? Algum outro projeto talvez, além desses 17 dias, não sei.

Guilherme: Olha, na verdade as ODS na verdade elas fazem parte de diversas coisas. Então eu

costumo nem falar muito das ODSs, se não o cara se perde. Eu falo, eu tento puxar um pouco pro

ESG, mas sem falar de ESG específico. Eu falo social e ambiental, não falo muito de

governança, porque a governança eu chamo de processo. Se eu falo governança o cara não sabe

do que eu to falando, se eu falo de processo ele entende que tem que seguir um processo. O

ambiental somos por natureza, somos distribuidores de reciclagem, mas não basta isso. Então tá

bom, mas e a água, como que eu consumo, e o óleo, que eu retiro dos caminhões, como é que eu

faço, eu compro aquelas caixas ali e vendo pra (?), porque? Me explica. A minha sucata de ferro,

pra onde vai? Por que que vai? E o que é feito com aquilo? Quanto de CO2 eu deixo de emitir?

Esses anos todos foram mais de 37 mil toneladas que a JR deixou, fez com que a indústria não

emitisse, por conta de uma peça. Que é reutilizável, não foi produzida uma nova, porque a minha



foi vendida. Eu estou tentando ampliar isso. Então, talvez ela não entre como uma ODS, mas elas

entram como ações práticas, que eu tento desenvolver ESG, eu tento desenvolver ODS, eu tento

desenvolver simplesmente aquelas ação, e aquele cara não vai entender. A gente tem uma grande

maioria, um quadro de pessoas mais simples. Então se você tentar falar essa linguagem, essa

galera não vai entender, não vão absorver e talvez nem prestar atenção ele vai. Nem sempre tem

embalado ODS, ESG, mas a ação tem tudo a ver.

Sofia: E como que você insere o empreendedorismo negro, no ambito das ODS, por meio do seu

serviço?

Guilherme: Na verdade eu não faço nada. É natural. O call que eu tava fazendo o pessoal falava

um pouco sobre isso e não é porque somos negros, é porque é. E hoje no quadro de

afrodescendentes é de 72%, porque é. Não porque eu escolhi, ou porque tem que ser assim,

porque a norma é essa, a regra é essa, o ESG é esse. É porque é. X % é negro, X% é pardo, 12%

é LGBT. "Ah c tem LGBT?", tenho, qual o problema? Dos 5 maiores líderes da empresa,

considerando eu e meu pai, os outros 3 são mulheres. Então, até o quadro de diversidade da

empresa, quando a gente olhou: 58% da minha equipe tem mais de 40 anos. Dos 48 ao 65, é o

que ninguém quer contratar, é o que eu mais tenho. Então o meu quadro de diversidade é muito

bacana, e eu nem sabia. Por que? Porque é da nossa essência, é natural. Eu prefiro contratar às

vezes um cara de 50 anos, para uma indústria, que ninguém quer, porque ele tem muito pra

ensinar pra mim e pros outros moleques que tão lá dentro, que não sabem. Do que pegar só a

molecada que só quer é tecnologia, é startup. "Ah, esse sabe". Não. Eu preciso deles, vem junto,

vamo todo mundo, mas quem sabe é o cara que tá a 50 anos na indústria lá, ele sabe porque teve

o conhecimento que a gente não teve. Então você fala do negro, eu não gosto desse tom, porque

eu acho preconceituoso, contra os brancos, contra qualquer um: raça, etnia, ou classe social. Pra

mim vocês são pessoas. Se são negras, se são brancas, pra mim não muda nada. Então, não tem

essa base uma contratação, e não tem essa base pra evolução e/ou melhoria, mudança do meu

negócio. Se for em qualquer operação minha, tem todo quanto é tipo de raça, cor, etnia e até

classe social num mesmo ambiente fazendo a mesma coisa. Ele tá lá porque ele é capaz de fazer

aquilo, e não da onde ele veio ou como ele é. Não é uma base pra mim.



Sofia: E de que maneiras os colaboradores são beneficiados por algum dos ODSs, a partir do seu

serviço?

Guilherme: Várias. Por exemplo: Se o meu faxineiro, na economia de material de limpeza, de

água, de equipamento, de tudo que ele faz pra manter a empresa limpa, ele tem bônus. Como é o

bônus desse cara, é parecido com o bônus de quase todo mundo, que tem bônus em relação a

isso, a gente paga décimo quarto salário para esses caras. É como o cara que dirige a

empilhadeira, eu tenho hoje 6 empilhadeiras aqui, como meus equipamentos, se ele não bate a

empilhadeira, ele não rala a empilhadeira, se ele cuida dela, ele tem uma manutenção preventiva,

não tem problema, ou se ele ralar, mas aí no final de semana ele vai la limpa e pinta e tudo mais,

ele tem o décimo quarto no final do ano. Então eu pago pra ele cuidar do equipamento que ele

usa. Não é dele, é meu. Mas se você olhar o equipamento meu parece zero. E ele é 2011/12, mas

se você olhar ele, parece zero. Porque? Porque o cara cuida dele como dono, e a gente orienta

todo mundo aqui a trabalhar para ele. Então se fosse trabalhar pra mim, trabalha pra você não pra

mim. Entra aqui de manhã e fala "aqui é minha área". Ah vou no meu setor, "qual que é o seu

setor" ah meu setor é o e-commerce, então tá bom eu tenho uma loja de peça top, eu que faço, eu

que tiro foto, esquece o Guilherme, esquece o Geraldo, esquece a Vanessa, ali é sua área. Como

um vendedor meu, o cara fatura sozinho 500 pau por mês. É a empresa dela, tem uma empresa,

que chama João da Silva e fatura 500 mil por mes. Ele tem que pensar dessa forma, ele temo

apoio, tem que trabalhar pra ele, tem que cuidar, tem que tratar bem o cara que trabalha pra

ajudar ele, e se esse ecossistema funciona, ele é bonificado. A o cara bateu a meta no final do

mês, o vendedor é beneficiado? Não, o vendedor ganha, o empilhador ganha, o caixa ganha, a

qualidade ganha, o pessoal da expedição ganha, todo mundo ganha no final do processo. Então

todo mundo vai ganhar de alguma forma, seja com uma folga, eles adoram folga, aumentar as

férias, ou é isso, ou aquilo. E a gente tenta de alguma forma beneficiar. Então é difícil a gente

falar como dono, o que a gente quer. Eu gosto, o que eu gosto, o que eu levo pra minha casa, pras

minhas filhas, pra minha vida, é uma coisa. Não necessariamente é o que esse cara tá pensando,

o que ele quer pra vida dele. Ele quer ir pra Bahia por 20 dias, eu não quero. Se eu ficar um final

de semana fora daqui já começa a me dar coceira, e o cara não, ele quer 20 dias na Bahia, ficar

num flat, depois ele faz outra coisa. Ele quer sair na sexta feira e tomar uma, eu não bebo. Então

não da pra pegar o que eu quero, porque não é o que o cara quer. A gente escuta um pouco



daqueles pequenos núcleos, dai cria metas, cria essas bonificações, esses prêmios, baseados na

realidade deles mesmos. O que você quer? Ah eu quero folga. Tá bom. Ah se me der em dinheiro

é melhor. Tá bom, se você quer dinheiro. E a gente vai montando assim, e no final do dia tá todo

mundo feliz.

Sofia: Muito legal. E por último, você considera que a ODS gera algum impacto perante o

interesse por parte do seu público-alvo para com o seu empreendimento?

Guilherme: Não. Acho que com o público-alvo direto, não. Hoje ainda não, talvez no futuro,

sim. Para grandes corporações sim, mas como eu sou varejo, a grande massa não tá nem aí pra

isso, talvez nem sabe o que é isso, mas em algum momento vai saber porque vai saber pelo

mercado e vai saber por nós, ele vai ver isso aqui. Algumas grandes empresas, até por regras e

por leis, por obrigações de ESG, diante ao mundo, organizacionais e tudo mais, se eu não estiver

enquadrada, como o ISO (International Organization for Standardization), se o cara não tem o

ISO ele não pode prestar tal serviço lá. Tem um cliente meu que é transportador, que a Lóreal da

França avisa: “Ó, se você for transportar o meu produto aí no Brasil, tem que ser com caminhão

Scania, que é francês, movida a gás, não pode mais ser movida a diesel”. Aí o cara tem que

gastar 5 milhões de reais para comprar um caminhão zero a gás, por conta da Lóreal. Então esse

impacto vai chegar. Mas pra mim, no meu varejo, ele vai demorar e vai ser dos grandes para os

pequenininhos, eu acredito. Nós vamos fazer igual, não porque faz parte ou porque vai gerar

receita, ou para aparecer na Forbes. Não, eu quero fazer porque eu acho que é o correto a se

fazer. E aí, se eu conseguir ganhar, é consequência. Se você vê a empresa hoje, com o piso azul,

toda bonitinha, ninguém pediu para fazer isso, ninguém me obrigou a fazer assim, a gente não

achou que iria vender mais ou menos, ou que tinha que ser assim. A gente entende que nossa

empresa tinha que ser assim, então a gente foi lá e fez. Então hoje a gente é referência, nosso

produto não é o mais barato, eu sou o maior, mas a gente não fez com essa intenção. A gente fez

porque tinha que fazer e naturalmente essa consequência veio.

Sofia: Perfeito, muito obrigada. Acho que daqui era isso.

[Marcos falando sobre a pesquisa estar robusta e sobre a tabulação e análise dos dados]



Guilherme: Hoje a empresa tá na minha mão, as ações partem de mim, então é o que eu penso, é

o que eu acredito, é o que eu leio, é o que eu me informo. E eu vou repassando isso pro meu

herdeiro, que mal sabe ler e escrever, até que ele comande e toque a empresa comigo e, olha,

vamos por essa linha. “Puts, vamos pagar seguro de vida”. Vocês já pensaram nisso? Vocês

ficaram sabendo do cara que bateu a cabeça e morreu? O seguro de vida dele era 100 mil reais,

dois anos de salário dele para a família saber o que vai fazer sobre isso. “Ah, ele não quer

benefício”. Ah, ele quer sim. Ele não sabe que ele quer, mas ele quer. “Ah, vai pagar o plano de

saúde? Ah, me dá um dinheiro que eu me viro”. Não se vira, não, eu vou te pagar um plano de

saúde. Você não vai no postinho, você vai no hospital. Vou te pagar um plano dental porque se

você for no postinho eles vão arrancar o seu dente. Se você tiver um plano, eles arrumam o seu

dente. Se você deixar eles resolverem, eles não querem. Não adianta dar um dinheiro, porque ele

vai beber, fazer outra coisa com o dinheiro. Até nisso a gente tem que se meter na vida do cara

para ajudar ele a enxergar. Ele pode não gostar, mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Lá na

frente, quando ele cortar o braço dele, e ele poder ir pro médico e não pro postinho para costurar

o braço dele, ele vai pensar: “Ainda bem que tinha convênio”. No dia que eu paguei 200 e

poucos pau de convênio de saúde ele pensou que fosse um absurdo. Então é muito importante,

toda a informação que vocês estão colhendo com essa pesquisa e com outros métodos que vocês

estão fazendo, vão ser utilizados, não vai ir pra gaveta, não.

3. Entrevista com empreendedores da Casa Preta Hub

3.1 Empreendimento: Invent Laser

Magali: Meu nome é Magali, hoje estou aqui como articuladora da Invent Laser que é uma

empresa da minha família, organizada por, pelo meu núcleo familiar. Éee, nosso produto é mdf,

sustentável né, nossa vertente é essa por reconhecermos que atualmente o produto, né, que é

necessário para se manter a qualidade de vida no futuro. Então, devido a isso, a escolha do nosso,

da nossa matéria prima.



Lívia: Obrigada. Vo começar pela 1 seção que é sobre o empreendedorismo negro, eu queria

começar te perguntando qual serviço, produto ou experiencia você desenvolve aqui na Casa Preta

Hub.

Magali: Olha, hoje é o primeiro dia que nós estamos fazendo exposição, aqui no Preta Hub, nós

já fizemos Feira Preta, mas no ano passado que foi interrompido, que foi virtual, não foi

presencial, né. E nós somos uma empresa que está iniciando, então nós ainda estamos dentro de

um quadro com muitas expectativas né. E buscando ampliar a nossa marca no mercado.

Lívia: E que fatores motivaram a localização do seu negócio, aqui em São Paulo?

Magali: O primeiro fator é que nós somos naturais daqui de São Paulo, eu sou natural daqui de

São Paulo, nós somos, vivemos aqui e somos da zona periférica, então a gente vai investindo em

algo aonde nós, de início nós podemos trabalhar dentro de um mercado,de um ofício, até que a

gente vá se estabelecendo, por que as ideias existem, mas elas têm que estar, estarem dentro de

uma situação que nós possamos enraiza-las. Eu sempre digo isso, como a nosso é uma empresa,

é uma micro empresa de família, eu sempre falo pros meus filhos que nós temos que pensar a

nossa empresa do jeito contrário, a empresa do investidor periférico, ela não nasce da raiz para o

topo da árvore, ela nasce ao contrário, né, ela vai nascer de lado, com muita insegurança, pra

buscar fazer a busca do enraizamento.

Lívia: E de que forma você acredita que o seu negócio impacta o empreendedorismo negro?

Magali: Ah, de todas as formas, né, é um produto, a matéria prima é barata, não é uma matéria

prima é cara, então por conta disso, nós podemos construir um produto barato, que está ao

alcance de todos, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós vamos inspirar, né, outras

pessoas que também estão aí até hoje, enraizadas na ideia de quando nós fomos escravizados. O

impacto do empreendedorismo negro é enorme quando a gente ve que tem um irmão de cor

caminhando ai, e chegando em algum lugar, alcançando aquilo que ele pretende, então isso

sempre vai ter muita representatividade pros outros que fico pra trás, porque é uma

desconstrução, uma desconstrução histórica de tudo aquilo que foi pregado sobre nós negros, até



hoje. Inclusive o fato de dizer que nós não temos intelectualidade, não temos capacidade mental

para produzirmos, hoje a história comprova que nós negros etsamos assim, um povo, um dos

povos que mais construiram para evolução da ciencia e da indústria do mundo.

Lívia: Existem evidências que comprovam o impacto do seu negócio?

Magali: Ah, eu não entendi muito bem o que você, evidencias? Então é como eu disse pra você,

nós estamos ainda em expansão, nós estamos ainda iniciando e eu acho que as evidencias,

quando a gente fala da questão do povo negro, dentro de um mercado, que não cabia à ele, é,

hoje que nós falamos disso, então agora, nós temos varios, graças à Deus, empreendedores ali,

que estão, que tem sucesso, e estão conseguindo conquistar suas conquistas. Não só

empreendedores como escritores, então a gente percebe que toda luta dos movimentos sociais

que antecederam a gente até este momento, ela tem sido usada, então eu acho que uma das

maiores evidências, são os movimentos sociais, movimentos sociais que, vem fazendo com que a

gente consiga, escala a nossa, escala e projetar, a nossa mobilidade social.

Lívia: E você acredita que o conhecimento e a formação específica em empreendedorismo afeta

o negócio de um empreendedor?

Magali: Com certeza! Ninguém pode lidar com aquilo que não conhece, né, então antes de tudo,

antes de qualquer coisa, a primeira coisa a se pensar é de que forma voce vai se educar para, para

tudo é necessário ser educado, tem conhecimento, ter propriedade daquilo que você faz. Você

não pode fazer nada com base no achismo, né, então, e hoje, mais ainda, cada vez mais com essa

expansão tecnológica, com essa sociedade que tem se tornado um mundo só, né, então nós temos

que produzir cada vez mais habilidades e conhecimento, não só do que a gente faz, mas também

conhecimento geral, pra que a gente possa expandir, expandir com intelectualidade, dentro dos

espaços que são necessários, como por exemplo, dentro dos espaços das redes sociais, e tudo

mais né, então quem não tem conhecimento, não é como lá atras, quando veio a fase da

revolução industrial, quando o mundinho de cada um era daquele tamanhinho, hoje não, hoje a

expansão comercial, ela tem uma proporção limitada, então quem não conhece, quem não tem

conhecimento não vai chegar à lugar nenhum.



Lívia: Então a solução é que, no seu negócio, esse conhecimento faz a diferença?

Magali: Ah sim, com certeza, né. Não só meu, como também dos meus filhos, do meu esposo.

Isso fez total diferença, nós já tínhamos um outro empreendimento antes, quando nós

conhecíamos pouco, então nós, dentro do mercado, da competitividade, nós fomos engolidos. Eu

falei à pouco, nós não tínhamos, nós tínhamos propriedade da construção do produto, nós

tínhamos conhecimento da construção do produto, mas nós não tínhamos conhecimento da

expansão comercial e do caminho, da trajetória que nós tínhamos que construir para manter

nosso produto no mercado.

Lívia: Entendi. Acabamos a seção 1, agora a Sofia vai continuar a seção 2.

Sofia: A seção 2 é sobre empreendedores negros e as ODS. E eu queria começar perguntando se

você conhece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS.

Magali: Você pode falar de novo? Qual é essa sigla, o significado dessas ODS?

Sofia: Claro. ODS é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Eu tenho aqui uma folhinha que

tem cada um deles, foi aqueles que a gente mencionou.

Magali: Ah, sim, sim, gostei deles.

Sofia: E a pergunta é se você já tinha conhecimento sobre eles, previamente.

Magali: Eu sou socióloga.

Sofia:S Ah, sim

Lívia: Que legal!



Magali: Então, a gente não tem como fugir desse diálogo aí, né, é da minha vertente né, e é

necessário para que a gente tenha uma construção melhor, não só eu como profissional da minha

área, mas que toda essa discussão, esse debate seja feito, que é para a gente manter o planeta

terrestre, né? Então se nós não tomarmos cuidado, se nós não mudarmos a nossa postura,

enquanto conhecedores do produto sustentável, e não mudar a nossa educação, realmente vai

acontecer aquela teoria bíblica lá, né, que vai chegar um momento que não vai mais haver

nenhum minuto. Nós estamos vendo aí, né, agora, a pandemia. Acho que é uma das

representações pra isso. Então é muito necessário que traga todo esse debate e que haja esse

movimento sustentável mesmo e que as pessoas sejam educadas, para viver um novo modo de

vida.

Sofia: Como a gente vai fazer algumas perguntas específicas em relação às ODS, a gente trouxe

aqui uma folhinha que você pode acompanhar se você quiser. Então a segunda pergunta é se

algum desses objetivos são importantes para o desenvolvimento do seu negócio. Se sim, se você

pudesse citar quais são.

Magali: Sim, todos (risos). Olha, principalmente enquanto preta, a gente sabe que a maior parte

da pobreza envolve a população preta, então erradicar enquanto empreendedora, trabalhar para a

gente agregar à população dentro de uma empresa e trazer posição, que é o que a gente busca

para a gente também, trazer condição de vida com qualidade e a pessoa também sentindo seu

próprio valor no ambiente de trabalho e à sua sociedade. Então a erradicação da pobreza é um

diálogo empresarial, a gente fala tanto que é um discurso político, mas não é. Na minha opinião,

é um diálogo empresarial. É político quando um político deveria responsabilizar as grandes

empresas a trabalhar como dizem, oferecer espaço dentro do mercado de trabalho para pessoas

que não tem qualificação, oferecer cursos de qualificação. As empresas que deveriam ser

responsáveis por este desenvolvimento, né, fazendo parceria com as escolas, produzindo

condições para que o cidadão já adquira conhecimento e venha oferecer a sua mão-de-obra

dentro do mercado e não chegue à situação de pobreza extrema, não chega a ser explorado na

exploração empresarial. Então, a política tem essa responsabilidade, de trazer aquela questão de

Karl Marx, né, “por que tanto para poucos?”, né? Então, eu acho que é isso. A fome zero acho

que tem tudo a ver com o que eu falei ali em cima, né, nós tínhamos aí uma política, estávamos



aí agora dentro de uma condição política, que trabalhou bastante essa questão, hoje infelizmente

a gente tá vendo a infração, estamos vendo a fome voltar para o país, nós já estávamos saindo

disso, né, e também é uma questão que varia. A gente tem aí no nordeste grandes empresas

explorando mão-de-obra, pagando barato, né, e eu acho que vem a ser político quando os

políticos não cobram dessas grandes empresas a trabalhar o seu entorno. Eles tem que trabalhar o

entorno deles, tem que trabalhar a comunidade em que eles vivem, né, então eu acho que envolve

política sim, nesse sentido, mas é responsabilidade empresarial sim. A saúde e bem-estar

também, né, se eu estou dentro de um ambiente de trabalho onde eu me sinto confortável, onde

eu sou atendida nas minhas necessidades, então eu não tenho porquê… A questão da saúde é

muito mental, né, é o stress, o desconforto emocional, então se eu estou preparada dentro desse

sentido, tenho condições de pagar a conta de luz, que eu posso pegar meu filho no domingo, dar

a mãozinha para ele e passear no parque, comprar um cachorro-quente, então eu vou produzir a

minha qualidade de vida, né? Então também é uma questão empresarial, né, é política mas

também empresarial. Então a gente tem, tudo… A igualdade de gênero, né, a gente já vai para

uma questão social, de desconstrução ideológica, né, que está lá atrás, essa questão dessa

consciência de que o patriarcalismo tá lá dentro de uma condição onde ainda impera o homem,

né, então hoje em dia a gente tem que manter esse debate, a gente tem atingido bastante coisas

enquanto mulheres, mas ainda existe, infelizmente a mulher trabalha o dia inteiro, e chegando

em casa e tendo que fazer uma jornada dupla, tá? Então é um debate também que já envolve

escola, uma reorganização ideológica.

Lívia: Mas de que forma o seu empreendimento desenvolve essas questões que você citou?

Magali: Sim, oferecendo oportunidade para as mulheres também, né, trazendo esse debate e

oferecendo oportunidades no mercado de trabalho para que as mulheres entrem dentro do espaço

de trabalho, que se qualifiquem, que adquiram conhecimento profissional e que tenham

amplitude no mercado de trabalho.

Lívia: Vocês promovem isso na sua empresa?



Magali: Sempre, sempre. Na verdade, a nossa empresa lá, as cabeças pensantes são eu e minha

filha, né, a gente tá aqui hoje e é ela que faz essa parte toda do social, essa parte administrativa

eu que faço, meu marido faz a arte (risos). Né, então a gente que fica lá “vai Léo, vai Léo (?)”.

Porque nós, enquanto mulheres, acho que a gente tem mais, acaba sendo mais ativa e a gente tem

essa consciência que a mulher tem que encontrar um espaço no mercado de trabalho que não seja

ser empregada doméstica, que não seja ser babá, que não seja ser balconista, que não seja para

ocupar um espaço específico. A mulher cabe em outros espaços. Nós ainda não ampliamos o

suficiente, como eu falei para você nós somos uma empresa de família, e a família é grande,

graças a Deus, né, tenho 4 filhos adultos. Então somos em 6 para desenvolver todo o nosso

trabalho. Mas a nossa intenção que nós buscamos é isso mesmo, ampliar nossa marca para que

ela venha a atender assim todos esses quesitos. A água potável, né, bom, nosso produto quase

não utiliza, é pouca água. Praticamente não temos esse consumo, o que a gente tem é da energia,

que também é um produto que também não consome, a máquina que a gente utiliza também é

bem sustentável, né, mas mesmo assim a gente discute e fala “Não, olha, tem que ver aí, se a

gente põe um teto solar”, porque quanto mais economia, mais barateia o produto e é o que a

gente falou ali, né, a qualidade de vida. Ah, trabalho decente, crescimento econômico, não só

para as mulheres mas acho que isso também é uma questão que tem que ser dialogada sempre, o

trabalho decente principalmente, né, dar condições para as pessoas trabalharem, ninguém pode te

tirar do seu ambiente de trabalho e trabalhar com o que tem, né. Tem que fazer isso porque a

pessoa depende daquele ambiente, né, então se é pra gente produzir, se é pra gente impor como

microempresa agora, a gente tem que nascer com essa consciência, que as pessoas que estão no

nosso entorno, que vierem a trabalhar com a gente…

Sofia: E você acha que para o empreendedorismo negro em específico também é algo muito

importante, essas ODS?

Magali: Nossa, muito! Muito, porque o que a gente sabe, né, que dentro do contexto histórico, o

negro já está acostumado a trabalhar e ser tratado de qualquer jeito, né, a trabalhar aqui para

comer ali, a ser mandado, a não se impor, a não questionar, então acho que, nesse caso, para a

gente como negro, eu falo por mim também, pela minha exploração no mercado de trabalho, nós

temos que estar sempre nos impondo, mostrando, né, e as pessoas ainda se surpreendem quando



notam que a gente é bom naquilo que a gente faz. Então você tem que lançar um desafio

constantemente. Então neste caso, com o empreendedorismo negro, é mais ainda. A gente trazer

e propor esse diálogo, que é uma questão escolar também, não só empresarial ou política, e trazer

ali, olha “você tem o direito de ocupar o mesmo espaço que o outro, você não tem que abaixar a

cabeça”. Então esse é um diálogo que deve ser feito mesmo. E buscar o conhecimento e a

ascensão socioeconômica, que esse também é um direito de todos, a ascensão ideológica

também, que a gente tem que reconstruir, reorganizar na cabeça do negro. Então eu ainda sou

bisneta de escravo liberto, né, o avô da minha mãe era escravo liberto, recém-liberto. Então, a

minha vó ainda produziu na cabeça da minha mãe que ela ainda era submissa a alguém, né. A

minha mãe ainda veio com essa construção, quem vem trabalhando com uma luta diferente, eu

tenho irmãos que ainda vem trabalhando com essa consciência, então quem tá trabalhando com

essa consciência diferente sou eu, num grupo de 5. Eu tenho eu e a minha irmã que a gente tá

sempre nesse debate, e tenho lá mais 2 irmãos, um que tem problema mental, e 2 irmãos que

acham que não deve discutir essa questão do negro, porque aceitou a condição dele dentro da

sociedade, essa imposição.

Sofia: E você falou que você considera muito importante o conhecimento das ODS,

principalmente para o empreendedorismo negro, mas de que forma voc6e acha que poderia

impactar positivamente, em que formatos você acha que impacta?

Magali: Eu acho que trazendo diálogo, propondo diálogo, propondo debates, né, trazer a história

do outro, evidenciando a história do outro, buscar as referências, a gente teve aí aquilo que eu

falei aquela hora, dos movimentos sociais, as pessoas que brigaram votaram pelo negro, não só a

abolição, o branco que lutou pelo negro, esse é um debate que eu pessoalmente faço muito, que

hoje existe um discurso de “Ai, negro é negro e branco é branco”, essa segregação, mas a gente

tem que tomar cuidado, e eu sempre digo isso, que não. Porque teve muito branco que lutou pela

liberdade do negro, então a gente não pode desconsiderar esse fato. E hoje, depois disso, aqui na

fase contemporânea, teve muito negro que deu a cara a tapa para que o negro hoje pudesse ter

essa oportunidade de ter essa ascensão dentro da sociedade, então Malcom X, Martin Luther

King e outros, né. Então trazer constantemente essas histórias a tona, e não só deles, mas desses

mais recentes, como Carolina Maria de Jesus, a gente trazer essas pessoas e mostrar: “Olha, teve



negro aqui que tá contando a nossa história, teve negro aqui que construiu, teve aqui uma

apropriação cultural, teve aqui uma apropriação empresariasl, né, que a gente sabe que teve

várias vezes”. Então, a gente buscar essas histórias e trazer, é uma maneira de mostrar que o

negro é capaz e que o negro tem possibilidade de avançar a sua posição, de ocupar a sua posição

dentro da sociedade. Então, o diálogo, o debate, isso deve ser constante, e uma outra coisa que eu

sempre falo que eu acho bacana, que hoje é um debate que não está mais só no negro falando e

trazendo, hoje a gente tem negros e brancos defendendo a nossa causa, e a gente também tem

que ver isso aí, que existem brancos que defendem a nossa causa, então a gente não pode

permitir que principalmente um país igual o Brasil, que a gente é um país organizado pelas

diversidades sociais e culturais e raciais, que a gente caia dentro da consciência dos Estados

Unidos de segregar. A gente tem que lutar junto mesmo, é só o diálogo que tá toda hora

desvelando, que aqui a gente tem o racismo velado. O racismo do Brasil é muito pior porque ele

é um racismo velado, então a gente tem que estar toda a hora trazendo a tona que é para a gente

revelar a verdade do momento em que se passa.

Sofia: E você acha que a Casa Preta Hub contribui de alguma forma para proporcionar o

conhecimento dessas ODS?

Magali: Ah, com certeza. É um espaço que tá trazendo sempre a tona também, né, desde

debates, tá dando oportunidades para a ascendência do negro no mercado, está sempre

trabalhando e evidenciando também a produção do negro, a produção cultural, empresarial,

então, nossa, não tem nem como a gente não, né, inclusive é um dos primeiros espaços, né, que

vem trazendo essa proposta para o negro e tirando o negro do lugar, tirando o negro do fundo da

favela, da periferia, e evidenciando o que o Roger diz, né, que “O negro é lindo”, então acho que

é tudo de bom, né, é um espaço que tem que crescer cada vez mais porque a intenção dessa Casa

é maravilhosa.

Sofia: E os ODS geram algum retorno indireto no seu empreendimento? Você acredita?



Magali: Sim, porque eu trabalho né, é a minha mercadoria, é o que a gente produz, então é tudo,

né. Então ela é totalmente sustentável, então acredito que tenha gerado um negócio muito

grande.

Sofia: E você acredita que essas ODS geram algum impacto perante o interesse do público-alvo

para com os seus produtos oferecidos?

Magali: Sim, porque é um produto bonito, como eu falei, e as pessoas acabam tendo

conhecimento do produto, que de repente é um produto que não tem toda uma expansão, não

atrai um olhar para a forma que ele deveria, então quando você trás uma matéria-prima dessa

qualidade transformada num produto que atrai o olhar do outro, então ela vai gerar sim esse

impacto nas pessoas.

Sofia: Obrigada, dessa seção foi isso e agora a gente vai partir para a seção 3.

Lívia: A seção 3 é cultura e empreendedorismo. É do seu conhecimento a existência de ações

afirmativas nos empreendimentos geridos por pessoas negras que veiculem elementos da cultura

afro-brasileira e os ODS?

Magali: Sim, sim, vários, né. Bom, nós mesmos, nós trabalhamos e a gente procura trazer a

identidade religiosa, a gente gosta bastante, então a gente procura buscar os símbolos africanos,

né, que é cultura. A gente tem, o que eu falei, vários escritores, que eram empreendimentos de

uma forma ou de outra, é inevitável quem trabalha com moda, estar sempre trazendo o que eu

acabei de falar com vocês, evidenciando as pessoas que lutaram pela nossa causa, que é uma

questão cultural também, então estar sempre evidenciando o nome dessas pessoas. Então eu acho

que na verdade a grande maioria dos empreendedores negros estão sempre fazendo uma

referência para a nossa cultura. Nossa produção cultural, seja com comida, um acarajé, um

vatapá, ou seja também na produção, estar sempre trazendo uma referência e mostrando e

trazendo um sinal “Sou preto sim, tô aqui e isso aqui é um produto meu, da minha raça, da minha

cor”.

Sofia: E você acha que essas referências se alinham com alguma dessas ODS?



Magali: Ah, sim, sim, várias né, porque o produto do negro é muito artesanal, né, então por ser

artesanal, vários produtos estão adequados a elas.

Lívia: Perfeito. Da seção 3 acho que você já respondeu todas as perguntas.

Magali: Acho que eu falo demais (risos).

Sofia: Não, magina, é bom que já responde as outras também. As próximas questões são sobre

identidade, e a gente queria saber se pode se dizer que a identidade negra é mantida pela ação

empreendedora da Casa Preta Hub?

Magali: Sim, eu acabei de falar né, a pouco também, a Preta Hub levanta essa bandeira né, a

gente falar de identidade negra é a gente perceber o espaço, e a Preta Hub da esse espaço pra

gente, e a gente se percebe junto com os outros, que é nosso, é próprio nosso, e ninguém vai

invadir e tirar da gente.

Sofia: E que que você acha que as ODS podem contribuir para manutenção identidade negra?

Magali: Nossa, tudo né, a gente tem a cultura ideológica africana, da ética, da moral, a

construção da ética e da moral do povo africano, que está sempre num estado de paz, que prega

paz, que tenta trazer o trabalho em equipe, então são várias coisas que a gente trabalha que a

população negra, lá atrás, buscando os países africanos, a gente sabe que, então são várias coisas,

várias referências que torna, acaba tornando o povo mais forte, então eu acho que essa é uma das

referências né, dos pontos positivos de identidade.

Sofia: A gente queria saber de que forma cultural é combatida pelo empreendedorismo negro?

Magali: Olha esse é um debate que está fortíssimo agora né, a gente ta lutando muito com isso,

como também falei né, a gente tem o racismo velado, as falas e a gente percebe que quando a

gente vai falar pro outro “ olha, isso aí não se fala..” as pessoas se ofendem né, porque, também

por outro lado é cultural, as pessoas não percebem, querem se defender “ olha eu não sou racista”



porque às vezes as pessoa também não tem esse sentimento, mas ela foi cultivada, dentro da sua

criação desde a infância a ter esses hábitos, então é um debate muito forte, o racismo estrutural

ele desconstrói o ser humano. Eu como professora, não como empreendedora, como professora

eu posso desconstruir a identidade de 10 alunos negros se eu valorizar dois brancos dentro da

sala de aula. Então, esse valor ao branco pode ser uma coisa que está em mim, e que só o negro

vai perceber né, nem eu que estou praticando o ato e nem o favorecido vai perceber né, então é

mudança que não é de fala só né a gente ve muita discussão enquanto as falas “ Olha não pode

fala disso, negligencia, não pode canta Boi boi da cara preta, não pode” então a gente ta

desconstruindo isso, mas não é só isso, é desconstruir o comportamento, porque o quanto voce

pode afetar a vida do outro num simples movimento, num simples gesto. O quanto você pode

desconstruir o desejo do outro, o sonho do outro, então essa questão do racismo estrutural

também envolve escola, envolve política, envolve uma corrente muito forte, empresários, uma

corrente muito forte, porque a gente sabe também que tem empresas que não oferecem

oportunidade por serem negras, né, inclusive instituições estatais, que não dão espaço, pra que os

negros ocupem espaços públicos, dentro da questão profissional, por ser negro, a gente ainda tem

isso infelizmente, tem q ser conversado.

Tem mais ainda?

Lívia: A gente só queria saber se tem mais alguma coisa que você queira falar algo que a gente

não perguntou.

Magali: não contemplou tudo, porque eu falo demais (risos) Acho que o que vocês me

perguntaram eu acabei falando, contemplou tudo. Muito legal o trabalho de vocês, eu vou falar

com o professor Marcos, eu trabalho num instituto pedagógico de educação, e a gente ta sempre

chamando gente para dar palestras, e vamos ver a oportunidade de vocês irem lá fazer uma

palestra pra gente.

Lívia: A gente vai gostar muito deste convite, obrigada.

3.2 Empreendimento: Ms. Vee



Vânia: Meu nome é Vânia Soares, eu sou estilista e designer da marca Ateliê MS Vee. É uma

marca que tem como proposta criar e desenvolver roupas multifuncionais, e que preza muito a

questão de toda sustentabilidade e também inclusão social, porque um dos pilares da marca é

trabalhar com inclusão, não só de gêneros né, porque é uma marca andrógina, mas com a

inclusão de corpos. Então todas as modelagens que a gente cria da marca por exemplo são

modelagem universal, elas vestem sempre o corpo 36 e também o corpo 50 na mesma peça. É

uma marca que já existe desde 2003, mas desde 2003 ela também vem passando por várias

mudanças né, de linhas de trabalho. A marca começou com decoração, virou acessórios, depois

virou figurino e agora ela chegou no estágio final dela, que eu acredito que é… de fato encontrou

um caminho que a gente queria seguir, que é trabalhar com as roupas multifuncionais. E tudo

isso começou mais forte, inclusive depois da parceria com a Feira Preta.

Sofia: Obrigada. Então tá, a gente vai comecar agora a primeira seção, é sobre

empreendedorismo negro e a pergunta número um é: “ Qual produto/serviço/experiência você

desenvolve na Casa Preta Hub?”

Vânia: Na Casa Preta Hub… a nossa parceria com a Casa Preta Hub, especificamente, ela é

recente né, a gente iniciou essa parceria, como eu falei, com a marca Feira Preta e através da

Feira Preta a gente começou a trabalhar com alguns serviços, oferecer alguns serviços que ainda

não estão 100% em prática. Mas hoje, por exemplo, é o nosso primeiro contato físico com a Casa

Preta Hub, expondo nossos produtos e participando desse evento que é o Mercado da Preta.

Sofia: E que fatores motivaram a localização do seu negócio em São Paulo?

Vania: Desculpa, eu não entendi.

Sofia: Desculpa, quais fatores motivaram a localização do seu negócio em São Paulo?

Vania: Então, e aí volto sempre pra Feira Preta porque a Feira Preta como eu falei foi o pontapé

pra gente estar aqui em São Paulo né, foi o primeiro evento grande que a gente participou e no



segundo ano a gente já foi considerado uma marca revelação, zerando nossos estoques no

primeiro dia de evento. Então, a partir daí entendi que meu público estava sim em São Paulo e,

associado a todas as outras informações que a gente já tinha dos eventos do Rio, eu sou do Rio, a

minha marca é do Rio, ela não é de São Paulo. É... também no Rio eu comecei a identificar que

meu público consumidor era um público nômade. E esse público nômade, ele tava 70% em São

Paulo e, paralelo a isso, veio a oportunidade de eu ter um estúdio, um espaço físico em Paraty, na

cidade de Paraty e lá também a gente começou a identificar que São Paulo era o que respondia ao

consumo do nosso produto. E por conta disso, ao longo dos nossos 4 anos eu venho me

consolidando em São Paulo com outras parcerias ali da Feira Preta né enfim, a gente também

tem outro ponto de venda por conta disso, e começamos a trabalhar mais São Paulo por conta de

estar mais perto do nosso consumidor final.

Sofia: É, como isso… E de que forma você acredita que seu negócio impacta o

empreendedorismo negro?

Vania: Principalmente por conta da possibilidade né. Por conta da possibilidade, porque a gente

tem… a gente é muito influenciado principalmente no meio da moda né por estilistas, por

grandes estilistas, mas que esse acesso não chega a população negra, não chega por diversos

setores ou por diversos fatores, seja ele econômico ou social. Então o que se tem, o que se

apresenta é completamente pequeno em relação ao que a gente pode proporcionar. Uma das

grandes demandas que me fez trabalhar mais esse negócio, investir mais no negócio da moda, foi

que eu comecei a perceber que eu mesma não tinha acesso a muita coisa que era bacana, era

interessante, de qualidade e com um custo benefício possível. Então a partir daí eu entendi que a

marca, Ms Vee, poderia entrar nesse mercado, impactando não só socialmente mas também

financeiramente.

Sofia: Tem algumas evidências que mostram esse impacto?

Vânia: Não entendi.



Sofia: Existe alguma evidência que mostra como que o seu negócio tem impacto no

empreendedorismo negro?

Vânia: Tem, é… Bem, essa evidência que eu visualizo hoje com a minha marca especificamente

é o reconhecimento que eu tenho e o número de pessoas que eu comecei a atender, não só

pessoas de baixa renda, pessoas de alta renda. Então foi um negócio que começou a circular por

diversos setores, diversos fatores, não só com o produto em si mas com parcerias. A marca por

exemplo é uma marca que ela é muito aberta e proporciona parceria de diversas formas para

várias áreas distintas, e eu comecei a ter essa resposta através desse cliente mesmo que “Poxa, eu

adoraria ter alguma roupa de estilista mas eu não consegui ter acesso, hoje eu consigo ter através

da marca.” , e são relatos que a gente tem inclusive dentro do nosso site né, dentro das nossas

plataformas.

Sofia: E você acredita que o conhecimento e formação específica em empreendedorismo vai

afetar o negócio de um empreendedor?

Vania: Com certeza. Eu acredito inclusive que o sucesso que vem... Que a marca vem

alcançando né, desde que começou, é muito bem direcionado e é muito impactado por conta das

minhas experiências anteriores. Eu sou contadora né, não sou estilista, não me formei como

estilista. Sou contadora, administradora e trabalhei com gestão durante muitos anos e por conta

dessa gestão, dessa administração foi como eu senti capacidade de gerir hoje o meu negócio.

Então, quanto mais informação você tem mais fácil fica com que você tenha a gestão do seu

negócio de uma forma mais sadia. Então informação é tudo.

Sofia: E a última pergunta dessa seção é se em relação ao seu negócio se conhecimento e

informação específica fizeram diferença.

Vania: Perdão, não entendi.

Sofia: Em relação ao seu negócio, você acredita que esse conhecimento e informação específica

no empreendedorismo fizeram diferença?



Vania: Fizeram. Fizeram muita diferença. Eu acho que obviamente ninguém nasce sabendo e a

gente tem aí muitas áreas, muitos cursos né, várias situações que fazem com que a gente consiga

ter essas informações. Então é… com certeza e eu não tenho dúvida disso, que além do meu

talento, essas informações foram bem importantes, assim, impactaram de uma forma que talvez

eu não tivesse, não teria conseguido levar a marca até onde eu tenha levado até agora.

Lívia: Vou dar inicio a seção dois agora que é “Empreendedores Negros e as ODSs”. Então eu

queria saber se você sabe o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Vania: Conheço o termo, mas confesso que não estou à par de todos, como você falou no

começo, muitas marcas e empreendedores já tá dentro dessas, né, atuando dentro dessas ODS, e

de uma forma que ele não tem conhecimento, então quando você começou a relatar eu já fui

pensando “ Ah aqui eu me enquadro, aqui eu to dentro, aqui ainda não e aqui eu não conheço”.

Então conheço, mas não tenho conhecimento de todas.

Lívia: Então a segunda pergunta é: algum desses objetivos é importante para o desenvolvimento

do seu negócio?

Vania: Sim, o objetivo 3, o objetivo 4, objetivo 5, objetivo 8, 9, objetivo 12 e o objetivo 17. São

objetivos que hoje são a minha linha de raciocínio, é o que eu prezo. Trabalhar com esses

objetivos e também formar outras profissionais capazes para dar segmento não só da área da

moda em si mas como as expertise que eu administro hoje.

Lívia: Você acha que o conhecimento sobre essas ODS são importantes pros empreendedores

negros?

Vania: Muito. Porque isso vai fazer com que ele também consiga circular em outras áreas, terem

outras oportunidades inclusive dentro do seu negócio, então quanto mais conhecimentos nós

temos sobre essas ODS e a importância, a gente consegue dar um abrangimento maior, sem

dúvidas.



Lívia: É, na sua visão, os ODS poderiam impactar positivamente é, os negócios envolvidos pelos

empreendedores negro?

Vânia: Se ele poderia...? Impactar não entendi…

Lívia: Impactar positivamente os negocios geridos por empreendedores negros.

Vânia: Bom, eu acho que na verdade os ODS eles de qualquer forma eles impactariam qualquer

empreendedorismo né, não necessariamente o empreendedorismo negro. Mas, de alguma forma

sim né mas a minha, a minha resposta seria mais ampla então seria para qualquer marca,

qualquer empresa que tenha esse conhecimento que tenha esse discernimento obviamente ela vai

ser impactada, sem dúvida.

Lívia: De que forma seria esse impacto?

Vânia: Quando você consegue entender de fato é, aonde você se encaixa e de que forma você

pode mudar é, a rotina e a vida do outro né. Então você começa a conhecer o seu negócio de uma

outra forma mais ampla e consegue multiplicar esses conhecimentos para as outras pessoas.

Lívia: E a Casa Preta Hub ela contribui de alguma forma para proporcionar o conhecimento

sobre os ODS para os empreendedores que aqui se desenvolvem?

Vânia: É uma casa de formação né, então é uma casa de formação que está aberta sempre, é,

para o conhecimento e a propagação desse conhecimento. Como eu falei, meu contato está sendo

muito recente mas é é um contato que inclusive vem de dentro para fora né, não de fora para

dentro. Eu mesma tenho me candidatado para casa para poder ministrar alguns cursos aqui né, de

algumas atividades. Então assim, acho que a Casa Preta Hub é um empreendimento que vem da

Feira Preta né, da Feira Preta oficial, que é mais um projeto da Adriana e que ela preza muito

isso. Então assim, eu acho que a linha mestra inclusive da casa é exatamente essa, propor a



diminuição da desigualdade , e o aumento da informação. Então acho que é um parceiro hoje

muito importante inclusive nessa linha aí de pensamento.

Lívia: E de que forma os colabores do seu negócio são beneficiados por alguns dos objetivos que

o seu negócio desenvolve no objetivo

Vânia: De que forma…?

Lívia: De que forma os colaboradores do seu negócio se beneficiam dos objetivos aí pelos ODSs

que você desenvolve?

Vânia: É, no caso assim quando você fala dos colaboradores eu falaria dos meus..

Lívia: funcionários, parceiros..

Vânia: É, nossos parceiros, de que forma eles se beneficiam? Bom, a minha equipe por

exemplo, voltando aqui um pouquinho atrás para vocês poderem entender um pouco. A marca é

uma marca slow né tem uma linha de raciocínio, de produção slow. Então a gente já tem um

impacto muito pequeno dentro da linha da sustentabilidade né, de poluição: a gente não gera

resíduo, a gente tem uma equipe pequena. Como a gente tem uma produção pequena, a gente tem

uma equipe pequena, mas que é uma equipe fiel, que a gente consegue manter dando uma boa

remuneração, que é uma remuneração que a gente acha que entendeu e pesquisou que era

adequada para ter esse papo de funcionários, que nossos clientes eles são impactados no

momento em que a gente consegue atender eles, de uma forma que é completamente diferente do

que a moda fast food proporciona, porque a gente já tem já a necessidade do cliente. Então a

gente trabalha com desenvolvimento de produto exclusivo por conta disso. Os nossos parceiros,

a gente está sempre buscando ter parceiros e novos colaboradores, está sempre fazendo collabs e

potencializando também outros empreendedores, outras marcas, pessoas que estão começando,

as pessoas que já estão no mercado. Então de alguma forma todo mundo ganha, todo mundo

cresce né, com esse tipo de raciocínio. E foi assim que a marca começou e assim que ela

pretende continuar crescendo.



Lívia: Perfeito. E os ODSs eles deram um retorno financeiro, mesmo que indireto para o seu

empreendimento?

Vânia: Olha, quando a gente fala de saúde e bem-estar, e a gente consegue entender, por

exemplo, que é uma da ODS tem uma ligação. Me perdi. Quando a gente fala de saúde e

bem-estar, então assim, de alguma forma isso traz/faz com que o nosso cliente fique satisfeito,

com o que a gente oferece para ele. Ele continue ali com a gente, ele continue dando esse retorno

pra gente. Eu tenho várias clientes que me falam "Vânia quando eu visto um Ms. Vee eu me sinto

completamente diferente, só porque eu tenho, eu virei uma rainha.". Então isso já é um retorno

que tiro não paga, dinheiro nenhum paga. Quando a gente fala de consumo e produção

responsável, e aí eu trago para a minha linha de raciocínio que eu não gero resíduos. O resíduo

que é criado pela marca é 10%, pra você ter uma ideia, a gente está a 5 anos fazendo roupas

multifuncionais e todo o resíduo que eu tenho dessas roupas estão num quarto, na minha casa. Se

a gente fosse falar de uma indústria, isso né teria ocupado já, enfim, o quarteirão inteiro. E

mesmo assim esses resíduos são direcionados para outros empreendedores criarem outros tipos

de trabalhos. Então, de alguma forma está tudo muito amarradinho, tudo muito.. é cada um, cada

processo do meu empreendimento ele acaba impactando também o processo de outros

empreendimentos, então sim, gera muito retorno.

Lívia: E como que a gente pode ampliar a discussão sobre os ODSs para outros empreendedores

negros?

Vânia: Como?

Lívia: Como a gente consegue ampliar a discussão sobre os ODSs para outros empreendedores

negros?

Vânia: Abrindo redes de conversas né, abrindo, dando visibilidade ao tema. E de fato

proporcionando de alguma forma que essas pessoas possam ter, circular por isso. Porque são

poucos, infelizmente são poucos, existem nós, somos mais de 70% e infelizmente 10%,15% no

máximo consegue ter acesso às informações que são realmente importantes para o seu negócio.



Porque não há essa abertura, e quando há essa divulgação, quando há esse serviço, ele não é

aberto pluralmente. Ele não chega, por exemplo, nas comunidades. Eu não sou da comunidade,

mas eu passeio por ela com os projetos do qual eu também proporciono e o que eu percebo é que

a informação não chega. A informação não chega por diversos setores, não chega por diversos

fatores também. Não chega porque essa pessoa não está conectada 100% na internet, não chega

porque ela não tem, às vezes, o capital para poder fazer o investimento para estar numa rede de

negócios, para estar numa rede de búzios. Então é de fato fazer isso de uma forma mais ampla e

baixo plural, sabe, e sem talvez, tantos custos, que acabam inviabilizando, infelizmente, esses

empreendedores terem acesso a essas informações e potencialidades.

Lívia: Obrigada, seção dois acabou, agora a gente vai pra seção três.

Sofia: seção três é sobre cultura e empreendedorismo e a primeira pergunta é: se é de seu

conhecimento a existência de ações afirmativas dos empreendimentos geridos por negros, que

vinculem elementos da cultura afro-brasileira aos ODSs?

Vânia: Eu não entendi muito bem, desculpa.

Lívia: As ações afirmativas são medidas para redução da desigualdade.

Vânia: Mas dentro dos empreendimentos negros, é isso?

Lívia: é, que vinculam a cultura afro-brasileira aos ODSs, de alguma forma?

Vânia: Sim, eu acho que tem vários empreendimentos que fazem isso, né, que estão, acho que

inclusive na maioria dos empreendimentos negros, estão de alguma forma ligados a essa questão

toda da cultura, mas da cultura negra para trazer essa afirmação de espaço: de quem eu sou, onde

estou e para onde posso ir e de que forma eu posso ir. Então eu mesma conheço alguns

empreendimentos, que fazem isso em áreas completamente distintas, que vão desde moda,

gastronomia, enfim, a música, a projetos que viabilizam de fato essas possibilidades.



Sofia: E quais ações do seu empreendimento representam um alinhamento para a cultura

afro-brasileira e alguma ODS?

Vânia: Bem, 70% das ações que o ateliê MS.Vee faz, ele é pautado não só no foco do cliente,

mas também nas oportunidades de negócio. Durante muito tempo para mim inclusive isso foi

muito conflituoso, porque eu, enfim, fui convidada para fazer parte de um projeto do Sebrae, que

falava de moda sustentável, mas moda afro sustentável, eu entrei nesse projeto mas para mim

sempre me incomodava muito o fato de eu ser uma empreendedora negra e tá ligada ao mercado

do empreendedorismo negro, porque isso? Porque eu só posso vender para preto? Por que que e

entendido, que o empreendedor negro ele só pode ficar dentro do mercado afro? O mercado afro

é só uma referência, é a referência dele, é a verdade a individualidade dele, então, de alguma

forma eu comecei com esse raciocínio, e de alguma forma eu permaneço nele quando eu abro

essas oportunidades. 90% dos ensaios fotográficos que a gente faz, tanta gente feliz que a gente

faz, costumo até brincar, desculpe a brincadeira, a gente abre cotas para os brancos (risadas).

Mas é isso, de alguma forma trazia a visibilidade, que tinha uma forma de falar de “pessoas

normais”. Ter uma modelo famosa negra, na passarela, lindo, maravilhoso, mas e as pessoas

normais, e as pessoas do dia a dia. Então, no meu negócio eu faço questão de trazer essas pessoas

normais, inclusive 90% delas nem são modelos, são clientes, são amigos, são pessoas que eu

passo na rua, eu acho o cabelo lindo e convido e trago para dentro da marca, de alguma forma eu

to sempre trabalhando essa inclusão e buscando sim essas referências da minha cultura, para

dentro do meu negócio, e mostrar que é possível sim, de alguma forma mostrar não só a nossa

cultura, mas a beleza né e as nossas expectativas.

Sofia: Você acha que dentro disso que você falou, tem algum objetivo específico das ODSs que

se alinhariam a isso?

Vânia: Sim, a redução de desigualdade, igualdade de gênero, sim, porque não saúde e bem-estar,

porque quando você traz essa pessoa que se sente de alguma forma excluída desse mercado, seja

ele qual for, você também está trabalhando uma ação de bem-estar para essa pessoa. O trabalho

decente e crescimento econômico, porque né, quando você traz pessoas que também se sente

nessa mesma linha e começa a dar oportunidades para ela e visibilidade para ela, você também



está de alguma forma agregando a essa ODS. Acho que a um grosso modo seriam essas. Falando

desse tema, especificamente, né.

Sofia: E no estágio atual do seu negócio os ODSs podem ser utilizados para procurar ações e

atitudes afirmativas em relação ao negócio?

Vânia: Sim, eu acho que, quando você tem temas que são importantes e tão singulares ao mesmo

tempo, no sentido de que eles não são amplos, e você trabalha isso dentro do seu negócio, sim tá

trabalhando a afirmação de tudo isso a todo momento.

Sofia: Agora a gente vai partir para seção 4, última seção, que é sobre identidade: Pode-se dizer

que a identidade negra é mantida pela ação empreendedora da Casa Preta Hub?

Vânia: Com certeza. Com certeza.

Sofia: E de que maneira o seu empreendimento contribui para a afirmação da identidade negra?

Vânia: O momento em que eu não deixo as minhas raízes sumirem, o momento em que eu estou

afirmando e reafirmando, inclusive não só o que eu faço hoje, mas o que já foi feito antes.

Porque o que a gente faz hoje é apenas um retrato do que já existiu e uma releitura. Então hoje,

se eu tenho a marca que eu tenho, e se eu trabalho, todas as verdades ela vem de algum lugar e

esse lugar é da identidade negra.

Sofia: Como os ODSs podem contribuir para a manutenção dessa identidade?

Vânia: Pra manutenção? Ai, viajei por todas as perguntas ne, mas me pegou. Então, é assim:

como pode contribuir para a manutenção? Eh porque para mim não está muito amarrado, as

ODSs não estão muito agarradas com a questão da identidade negra sabe, e assim o

comportamento, qualidade de vida, a visão de mundo. Então, te confesso que essa resposta para

mim ela é tão singular e tão ampla ao mesmo tempo, porque eu acho que ela vai é afirmar e

reafirmar qualquer negócio que tenha seriedade, que tenha compromisso, que entenda um



momento de mundo em que a gente está vivendo, entenda todas as mudanças que a gente está

vivendo, e que se a gente não mudar, as coisas também não mudam. E se a gente não mudar hoje,

mais para frente a gente vai ter isso aqui de uma forma muito mais agressiva, porque a gente já

está muito atrasado em todas essas ações. Então, acho que eu já dei essa resposta inicialmente, eu

vou falar de novo, para mim não tem a ver com afirmação e reafirmação da identidade negra,

mas assim, enquanto gestão de negócios. E aí vai falar que é a gestora de negócios mais que a

estilista, a mulher e preta, mas uma pessoa que entende que você precisa estar conectado com o

todo e que você tenha um negócio reconhecido, qualificado, possível e capaz de fato de fazer

diferença na vida das pessoas.

Sofia: E a última pergunta é: de que forma o racismo estrutural é combatido pelo

empreendedorismo negro?

Vânia: Quando a gente se coloca. Quando a gente vai atrás de informação, quando a gente busca

por oportunidades, quando a gente não desanima, quando a gente não desiste, e quando a gente

consegue de alguma forma se colocar dentro do mercado e virar exemplo inclusive para outras

pessoas.

Lívia: Pra fechar eu só queria saber se tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de

falar que a gente não te perguntou?

Vânia: Não, acho que vocês perguntaram bastante coisa! (risadas)

Lívia: Então Vânia, muito obrigada!

Vania: Aí, eu que agradeço espero que tenha atendido aí a pesquisa de vocês!

3.3 Empreendimento: Soul Makra



Débora Mafra: Bom, eu sou a débora, eu sou a empreendedora da Soul Makra, que é uma

marca de produtos artesanais é, feitos em macramê, né, é, é tudo feito a mão, então é uma

técnica... macramê, para quem não sabe, é uma técnica de tecelagem manual e aí eu faço desde

jóias a, é, produtos de decoração para casa. E aí o meu foco né, a minha, minha referência, são os

produtos naturais. Então é, é, eu trabalho com material, material vegano trabalho com é, a

matéria-prima o mais reciclada possível é, redução de lixo é, pedras naturais. Então tem essa

referência né, assim de natureza, tudo natural.

Sofia: Tá bom, então, a nossa entrevista está dividida em 4 seções. Eu vou começar pela

primeira, que é sobre “O empreendedorismo negro”. A primeira pergunta é qual produto, serviço

ou experiência você desenvolve na Casa Preta Hub?

Débora Mafra: Eu faço a venda das minhas peças né, então estou aqui como vendedora e

expositora, essa é minha parte aqui.

Sofia: E que fatores motivaram a localização do seu empreendimento em São Paulo?

Débora Mafra: Bom, eu moro aqui, é o primeiro ponto. Mas também é como se fosse um centro

né, então a minha família mora em outra cidade e eu já tentei ir para lá, e vi que não tem o

mesmo alcance.

Sofia: E como e de que forma o seu negócio impacta o empreendedorismo negro?

Débora Mafra: Bom, o ponto principal para mim é a representatividade, porque dentro do meu

nicho, dentro do meu produto, eu pelo menos acho muito difícil ver pessoas negras fazendo o

que eu faço. Então é o primeiro ponto, assim. É, eu acho que é isso, acho que é o ponto mais

importante.

Sofia: Existe alguma evidência que comprove esse impacto do seu negócio dentro do

empreendedorismo negro?



Débora Mafra: Bom, eu tenho peças que têm essa influência, sabe? Tipo, eu faço coleções que

trazem essa representatividade, e eu procuro sempre falar sobre isso. Então, como eu disse, né,

eu pelo menos acho muito difícil pessoas negras tanto produzirem o que eu produzo quanto

clientes. É uma coisa bem difícil, quando acontece é um evento. Eu sempre levo essas

informações para as pessoas que não estão inseridas nesse meio.

Sofia: E o conhecimento e a formação específica em empreendedorismo afeta o negócio de um

empreendedor, na sua visão?

Débora Mafra: Com certeza. Eu sou empreendedora, assim, na prática. Eu não estudei sobre e

eu tenho certeza que se eu tivesse mais conhecimento, isso me afetaria positivamente.

Sofia: Em relação ao seu negócio, esse conhecimento e informações específicas fizeram a

diferença?

Débora Mafra: Sim, o pouco que eu aprendi, eu já fiz alguns cursos rápidos e o pouco que eu

aprendi já fizeram muita diferença, trouxe mais conhecimento, mais base nas coisas que eu estou

fazendo e mais certeza.

Sofia: Bom, é isso, saímos dessa seção e agora a Lívia vai começar a seção 2.

Lívia: Bom, a seção 2 é sobre o empreendedorismo negro e os ODS. Eu queria saber se você já

conhecia os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Débora Mafra: Não todos eles, não fazia ideia que era tantos. Eu sabia que algumas marcas

seguiam alguns propósitos né, no contexto que vocês falaram, mas eu também não tinha ideia

que existia esse grupo, sabe? Que era uma questão tão ampla.

Lívia: Eu acho que essa folhinha vai te auxiliar nessa seção. A minha próxima pergunta é se

algum desses objetivos são importantes para o desenvolvimento do seu negócio, e quais seriam

eles.



Débora Mafra: Sim, os que eu tento aplicar assim mesmo assim sem saber são: saúde e

bem-estar, igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico, que é uma coisa que

eu acho muito importante, redução de desigualdade, consumo e produção responsáveis, ação

contra a mudança global do clima. Acho que são esses, assim, que eu tenho mais presente dentro

da minha marca.

Lívia: E você acha que conhecimento sobre os ODS é importante para os empreendedores

negros?

Débora Mafra: Sim, acho que sim. É um grupo bem amplo, né, são coisas bem específicas,

amplas e importantes. Então parabéns para as marcas que já seguem todas elas. Seria muito

importante sim, para o empreendedorismo negro.

Lívia: E você acha que esses ODS poderiam impactar positivamente os negócios desenvolvidos

pelas pessoas negras?

Débora Mafra: Sim.

Lívia: De que forma?

Débora Mafra: Bom, primeiro que é uma questão social, tudo que tudo tem aqui né. isso

beneficiaria as outras pessoas e os próprios empreendedores. Acho que isso, traz uma coisa mais

ampla, uma coisa mais sólida. Acho que é isso.

Lívia: E você acha que a Casa Preta Hub contribui de alguma forma para proporcionar um

conhecimento sobre os ODS para os empreendedores daqui?

Débora Mafra: Sim, eu sou nova aqui né, então não conheço tanto. Mas eu já consegui

identificar algumas coisas que tem como pauta aqui.



Lívia: E de que forma os seus colaboradores do seu negócio são beneficiados por algum desses

objetivos? A partir dos seus produtos, dos seus serviços?

Débora Mafra: Primeiro, por exemplo, igualdade de gênero é um assunto que eu sempre toco

para as pessoas que me acompanham, que me seguem, então é é uma pauta assim, dentro da

minha marca, é uma coisa, é um é um valor fundamental sabe. Outra coisa que é muito presente,

que eu acho que beneficia tanto a minha marca quanto as pessoas que usam dela é, além da

redução das desigualdades, que já engloba, faço meio que um conjunto com a igualdade de

gênero e todas as outras coisas, mas eu foco bastante sobre consumo e produção responsável e

consciente e ação contra a mudança global do clima. Uso papéis recicláveis, tento sempre trazer

esse foco, essa coisa, que eu acho muito importante, que eu vivo na minha vida e que precisa

muito estar na minha marca, que sou eu.

Lívia: E os ODS geram algum retorno financeiro indireto no seu empreendimento?

Débora Mafra: Algum retorno financeiro indireto? Ainda nunca parei para pensar nisso, deixa

eu ver. Provavelmente sim. Por exemplo, o fato de eu focar no consumo consciente, sabe, não sei

se seria um retorno financeiro indireto, mas as pessoas compram de mim justamente por causa

disso, sabe, então é um diferencial que pra mim não é muito um diferencial porque eu vivo

realmente disso, mas é algo que eu percebo que é um diferencial dentre os compradores. Então é

uma coisa que me bota num local diferente de outras marcas.

Lívia: E como você acha que a gente pode ampliar essa discussão sobre os ODS para outros

empreendedores?

Débora Mafra: Olha, eu achei muito legal essas pesquisas que vocês estão fazendo, sabe, e

como eu disse, eu nunca tinha ouvido falar desse conjunto todo. Eu não sei exatamente como

ampliar, não sei se eu consigo te dizer como. O que eu penso é que, se isso fosse mesmo mais

discutido, ou eu que não estou vendo que é tão discutido, mas no meu caso, por exemplo, se eu

tivesse tido contato com isso antes, eu com certeza já teria mais itens desse na minha lista, sabe?



Então eu acho que essa pesquisa tá abrindo minha cabeça. E aí se isso que vocês estão fazendo,

conseguir fazer com mais marcas seria muito bom.

Lívia: A gente fechou aqui essa seção 2. Agora a gente vai para 3 que é sobre cultura e

empreendedorismo.

Sofia: A primeira pergunta é se é de seu conhecimento a existência de ações afirmativas nos

empreendimentos geridos por empreendedores negros que vinculem os elementos da cultura

afro-brasileira às ODS.

Débora Mafra: Não, nunca tinha visto assim, tão específico, não tinha conhecimento.

Sofia: Tá bom, e quais ações de seu empreendimento representam um alinhamento entre a

cultura afro-brasileira e algumas dessas ODS?

Débora Mafra: Bom, acho que é a forma que eu apresento e faço minhas peças, então isso que

eu falei de consumo e produção responsável e ação contra a mudança global, eu aplico. Então

acho que essa é a maior ligação que tem.

Sofia: E no estágio atual do seu negócio, os ODS podem ser utilizados para propor ações e

atitudes afirmativas em relação ao seu negócio?

Débora Mafra: Sim, eu meio que já faço isso um pouco, não para tudo, não, mas sim, com

certeza.

Sofia: Perfeito, agora a gente vai passar para a seção 4, que é a última, e é sobre  identidade.

Lívia: Então, pode-se dizer que a identidade negra é mantida pela ação empreendedora da Casa

Preta Hub?

Débora Mafra: Sim.



Lívia: E de que maneira o seu empreendimento contribui para a afirmação da identidade negra?

Débora Mafra: Bom, o meu empreendimento não tem tanto foco nisso, sabe? Sobre ser um

empreendimento negro e tal, apesar de eu ser a única empreendedora, sou negra e tudo mais, o

meu nicho acaba que vai para outro lado, apesar de sempre afirmar isso, eu sempre me afirmo,

sempre coloco essas questões em jogo, mas não é isso o foco, sabe, até porque a maioria dos

meus clientes não são negros.

Lívia: Entendi. Como você acha que os ODS podem contribuir para a manutenção dessa

identidade?

Débora Mafra: Eu acho que, deixa eu pensar, uma vez que as ODS são assuntos importantes né,

assuntos preocupantes, quanto mais marcas cumprirem os itens dessa lista, né, buscarem por

isso, isso acaba introduzindo essas marcas e né, junto com elas a identidade preta dentro do

empreendedorismo, acaba introduzindo no mercado e introduzindo nessas pautas e atingindo

outras pessoas. Então eu acho que elas podem ajudar a reafirmar, uma vez que as marcas

comecem a olhar para esses pontos como metas, como objetivos. E eu acho que isso introduz. É,

eu acho que é isso.

Lívia: Para fechar nosso questionário, de que forma você acha que o racismo estrutural é

combatido pela empreendedorismo negro?

Débora Mafra: Bom, primeiramente é ter representatividade, sabe? Ter uma marca que se

identifica com uma marca preta, as marcas são compostas de pessoas mas ainda assim é uma

marca que é preta. Isso introduz a gente, isso representa sabe? Meio que acostuma as pessoas a

verem pessoas pretas sendo empreendedores, sendo donos dos seus próprios negócios, gerindo.

Isso é representatividade.

Lívia: Perfeito. E pra fechar, a gente só queria saber se tem alguma coisa que você gostaria de

falar que a gente não perguntou.



Débora Mafra: Não, eu só fiquei muito feliz de participar da sua pesquisa porque achei muito

legal.

Lívia: A gente também ficou muito feliz com a sua participação, obrigada.

Débora Mafra: Espero que eu tenha conseguido responder tudo.

Lívia e Sofia: Com certeza, obrigada.

3.4 Empreendimento: SofaVela

Tadeu: Olá, meu nome é Tadeu Tadeu Mariano Alves, eu tenho 43 anos, sou natural de São

Paulo, é, sou empreendedor desde quase sempre. Comecei... nunca, nunca trabalhei em estrada,

né, comecei o trabalho informal numa marcenaria, passei por uma auto peça, depois cobri férias

de um rapaz numa firma de software e me vi é, sendo conduzido a empreender por falta de

oportunidade né, porque algumas entrevistas que se passam é...na minha época né, quando tinha

menor idade, os currículos eram todos com fotos é, então eu já era barrado ali né, quando o

pessoal via uma pessoa de de cor mais escura não passava. Não passei em nenhuma, nenhuma

entrevista, nenhuma, nenhuma seletiva. E eu, como eu decidi, eu falei "não, eu vou ter que

decidir, não vai ter jeito. Vou ter que ser eu por mim mesmo" e daí eu trabalhei na, na, nesse

trabalho informal, voltei para marcenaria. Passado um tempo, eu comecei a cortar o meu cabelo,

aí comecei a cortar o cabelo de um amigo, de outro em outro aí minha mãe falou que estava

pequeno o espaço em casa e aí eu resolvi fazer um curso com a ajuda dela, ela que financiou esse

curso, na verdade, uma boa parte dele integral praticamente, quando eu não tinha condição de

pagar ela, não fez questão que eu pagasse não, terminou de pagar eu, eu comecei. Aí eu comecei

a trabalhar nessa, nessa barbearia de um conhecido, depois de uns 6, 8 meses eu fiquei sócio dele

e daí pra frente não parei mais. Daí fiquei sócio dele por 11 anos, nós fizemos sociedade, deu

certo por 11 anos, eu mudei de cidade, fui pro interior, da grande São Paulo para Suzano, fiquei

mais uns 5 anos lá, depois voltei para cá de novo. Minha clientela era, era sempre aqui e nesse

meio tempo eu, eu também fazia silkscreen, que é estampa de camiseta no caso. E eu aperfeiçoei



esse silkscreen, fui atrás de cursos, me especializei, e criei minha marca, na verdade tem uma

primeira marca que era das camisetas e logo em seguida criei "sofavela", que é um sofá e uma

vela né, vem esse nome de "sofavela". E, isso foi em 2015, o sofá vela, daí agora estamos em

2021 e tem um tempo que eu fiquei um pouco parado, que era só focar na minha barbearia, que

era o que dava o sustento, de onde eu tiro meu ganha pão e tô aí até hoje. Conheci uma moça

chamada Miss Vi em uma feira e ela me apresentou a preta, preta hub. Daí ela falou pra eu me

cadastrar… não, Feira Preta. Me cadastrei no Feira Preta que tá ligada com essa Preta Hub, daí tô

aqui hoje. Então é mais ou menos isso daí.

Lívia: Obrigada pela resposta.

Sofia: É, o roteiro se constitui em 4 sessões, a gente vai explicar quando, quando chegar nelas a

gente vai passar por cada um mas… eu vou começar então com a seção um que é sobre o

empreendedorismo negro e a primeira pergunta é qual produto/serviço ou experiência você

desenvolve na Casa Preta Hub?

Tadeu: aqui eu desenvolvo é, vestuário e acessórios, então eu tenho bonés, chaveiros, bolsas,

blusas e camisetas.

Sofia: É, que fatores motivaram a localização do seu negócio em São Paulo?

Tadeu: Bom e...esse atualmente que é de vestuário foi oportunidade né, enxergar uma

oportunidade dentro do, do, de diversas dificuldades aí eu vi a possibilidade de ampliar porque

dava para mim nesse cla… nesse vestuário dentro do meu próprio salão, que é a barbearia.

Sofia: É, e como e de que forma o seu negócio impacta o empreendedorismo negro?

Tadeu: É identidade. Pelo nome que é "sofavela" né, então a favela, não que seja constituida so

por negros mas a grande maioria é puro ou mestiço então eu é, eu faço uma identidade, tenho

preços populares e, interajo com alguns parceiros também da prória periferia.



Sofia: Legal, é… existem evidências, além das que você acabou de mencionar?

Tadeu: Como assim… evidências?

Lívia: É algo que comprove que o seu negócio ele... ele impacta a identidade das pessoas que

estão no seu empreendimento.

Tadeu: Ah, a identidade... sim, sim, sim eu tenho um parceiro né, inclusive somos parceiros,

parceiros de, de, que trabalham no mesmo segmento que nós mesclamos, inclusive alguns

produtos de alguns amigos meus eu to vendendo, tô aqui passando para eles e eles fazem

vice-versa também. Temos um, inclusive tem um, um podcast, um rapaz, amigo nosso que me

indicou nesse podcast, que eu indiquei outro que nós se reunimos e falamos né, esse podcast

chama "Nem certo, nem errado".

Sofia: É… e conhecimento e formação específica em empreendedorismo afeta o negócio do

empreendedor?

Tadeu: Pode repetir?

Sofia: Você acredita que o conhecimento e a formação específica no empreendedorismo vai

afetar o negócio de um empreendedor?

Tadeu: Sim, com certeza. Nós… tanto que eu sempre busco o conhecimento né, eu tenho

especialização em silkscreen na, numa fábrica chamada Genesis, Genesis Global. Eles são é,

sustentáveis. Tanto que na, na fábrica tem um lago com peixes que toda água que lava o material

tem que passar por ali e comprovar que não mata os peixes, e aí fica em Guarulhos essa fábrica.

Sofia: É, e em relação ao seu negócio esse conhecimento e formação específica fizeram a

diferença?



Tadeu: Total, total, pq eu tenho, eu tenho amigos que trabalham com, com esse segmento e,

hum tiveram que parar nessa pandemia né por falta de, de estrutura e de conhecimento e, e que

ficou girando né tipo praticamente correndo atrás do rabo. Já no meu caso, eu consigo tocar os

dois, não vou falar com uma forma extraordinária, mas consigo tocar sem mais problemas.

Lívia: É, eu vou começar agora a seção dois que é, se chama empreendedores negros e as ODS.

Ai, se você quiser a gente tem aqui uma lista com os 17 ODSs, acho que vai ficar mais fácil se

você puder acompanhar…

Tadeu: Tá.

Lívia: E a primeira pergunta é se você já conhecia os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável, que são os ODSs?

Tadeu: Ah, sim, olhando aqui por ah… sim.

Lívia: Mas você já tinha ouvido esse conceito ou ainda não?

Tadeu: Não, é… sobre a nomenclatura não, ODS não.

Lívia: Entendi. É, e algum desses objetivos é importante para o desenvolvimento do seu

negócio?

Tadeu: Ah sim, nossa.

Lívia: Quais?

Tadeu: Ah, saúde e bem-estar, no nosso caso vestuário e a parte da beleza total. É, educação de

qualidade também né, nós conversamos muito sobre livros né, a gente sempre tem, faz cursos

sobre a identidade. Igualdade de gênero também, é... água potável, saneamento básico – é, nós

trabalhamos também com ações sociais né, então a gente vê a necessidade do saneamento básico



lá, e a gente procura estar levando água é, de qualidade porque muitas vezes o local não tem, às

vezes a pessoa nem conhece né, nesses locais. É, educação total, é pelo fato de incentivarmos a

leitura né, a criatividade. Ó, vida na água, se eu contar com as tintas que eu uso também né, eu

fiquei sabendo depois de fazer esse curso na Gênesis que até então tem coisas que não podem ser

descartadas no esgoto comum. E no caso deles sim, então já uso sem, sem preocupação. Paz,

justiça e instituição se encaixa total pelo fato da postura, pelo fato do posicionamento que nós

temos né, colocamos, incentivando jovens e pessoas mais velhas a ta, a ta buscando a identidade

né, de verdade ali. É, fome - dentro do nosso podcast tem um, tem um programa que chama, um

programa não, seria uma parte de um projeto chamado “Fome pra que”, nós arrecadamos

alimentos também, isso daí então ajuda também nesse negócio de fome zero, que acho difícil ser

fome zero né (risos) porque eu não, não vou falar que é só difícil ser zero pelo fato de não muita

gente ajudar mas pelo fato de muita gente se acomodar também né, porque muitas vezes você dá

alguma coisa, você supri ali mas você não ensina a pessoa a buscar né. Então acho que é uma

coisa bem complexa e eu acho que na questão da educação que a gente foca bastante no livro

acho que impactaria mais se as pessoas tivessem, tivessem é... coragem de aprender. Eu acho que

às vezes a pessoa se acovarda em aprender para poder falar que não sabe e continuar ganhando.

Mas aí é, vai ser … (risos). É … (Tadeu lê em voz baixa as ODS). As parcerias aqui muito,

porque no meu caso eu tenho amigos que trabalham com silk também, e ele tem pres... é, como é

que eu vou falar... Se for comparar comigo, o porte dele é bem grande né, ele tem carrossel, no

meu caso, nas minhas camisetas são seis camisetas... nove... esse cara tem 16 giratória

automática, aí ele trabalha sobre, ele desenvolve arte. A gente tem parceiros na, na parte da

modelagem também, na parte de web design. É, consumo e produção responsáveis total né, igual

eu falei a questão de ter procurado a agenda, nós usamos tintas não poluentes. É.. Tô pensando,

eu acho que falei todos. Olha, indústria, inovação e infraestrutura... Bom procurando

conhecimento acho que a gente contribui com isso também porque o pessoal consegue se

espelhar né, na gente, falando bem do jeito que a gente está se desenvolvendo e vai porque além

do meu podcast, eu tenho um amigo que tem podcasts também, que divulgam trabalham dos

outros né, eu falo dele no meu e ele fala do meu no dele… É... sempre falando que quando a

questão dos empreendedores ne. Bom eu tenho uma barbearia mas eu falo da barbearia de dois,

três, quatro amigos geralmente lá... e também se a pessoa pedir e quiser nós divulgamos também



lá. E… acho que é isso aí, porque a erradicação da pobreza é uma coisa que você visa, que a

gente visa mas a gente sabe que mais umas 50/100 geração para frente... não acontece.

Lívia: Muito obrigada. É... agora eu queria saber se você acha que o conhecimento sobre os

ODSs é importante para o empreendedorismo negro.

Tadeu: Sim, nossa acho que deveria ser muito mais falado porque poxa tem muita gente que está

preocupado só com si né. A pessoa igual, né eu vou falar que não seria um juramento mas igual

chineses falaram que não vão parar de poluir até ser o primeiro né. E no caso, tem gente que

imita do mesmo jeito né, que não está nem aí de de voltar a não descartar seu lixo

conscientemente e se eles soubessem que isso aí ia ser ruim para eles, futuramente pros filhos e

netos, seria muito bacana, se eles soubessem que dava para implantar tudo aqui sem prejudicar

ninguém e ainda ter lucro. Então eu acho que isso aqui é vital para o empreendedorismo.

Lívia: E de que forma você acha que os ODSs podem participar nos negócios envolvidos pelos

empreendedores negros.

Tadeu: Bom, eu acho que.. eu acho que não, eu acredito que esse tipo de pesquisa é

interessante, que vocês estão fazendo, primeiro conhecendo, entrando ali, se aparecendo, se

mostrando seria muito bom que vocês se convidarem, entrarem mais né, dessa forma que vocês

estão fazendo em um pequeno espaço, seria interessante e isso daí ajudaria muito para que

muitas vezes quando você está correndo atrás do seu ganha pão, você esquece das outras coisas...

você nem sabe que existe... Porque alias, você sabe que existe mas você não tem consciência do

quanto que pode… sei lá, então se vocês continuarem assim neste trabalho que é um trabalho de

formiguinha ajudaria bastante.

Lívia: Legal. A casa preta hub contribui de alguma forma para proporcionar conhecimento sobre

os ODSs para os empreendedores daqui?



Tadeu: Sim, até ficar aqui porque eles chamam né, eles procuram falar sobre reciclagem,

sustentabilidade, esse tipo de coisa. Eles abrem bastante espaço e incentivam bastante. Fica um

ambiente bem legal sim.

Lívia: Com certeza. De que maneira os colaboradores do seu negócio são beneficiados por

alguns dos objetivos do ODSs a partir do seu produto/serviço/experiência que você proporciona

para eles?

Tadeu: Bom, eu tento me mostrar consciente. É, manter uma questão do trabalho decente, e tá

ajudando e apoiando pessoal na causa de fome, de arrecadação de alimento, e eles se beneficiam

bastante. Tanto que eu recebo bastante feedback positivo e tô sempre sendo ajudado também.

Então acho que você só é ajudado quando você ajuda também.

Lívia: Legal, e os ODSs eles geram algum retorno financeiro para o seu empreendimento mesmo

que indireto?

Tadeu: Sim, indireto e direto. Pensa que Indústria, inovação e infraestrutura total. É, eu acho que

no caso aqui essa questão do 9 “indústria, inovação e infraestrutura” mostra bastante isso. Foca

totalmente isso daí, é… muito, contribui total, acho que sem esses daqui, quem nao tiver pelo

menos uns 3 ou 4 desses não tá empreendendo não.

Lívia: E você considera que os ODSs geram algum impacto perante o interesse do seu público

alvo com o seu empreendimento?

Tadeu: Sim, total. Na questão aqui da fome, é... o pessoal se comove muito com fome né. É,

tanto que é uma arma meio que política pro pessoal manipular essa pessoa de classe baixa, focar

muito nisso daí, nessa questão de fome, saúde e bem-estar também… Eles falam sobre saúde e

bem-estar mas mais sobre fome porque impacta bastante na vida dos consumidores.

Lívia: E como que a gente pode ampliar a discussão sobre os ODSs para outros empreendedores

negros?



Tadeu: Dessa forma que vocês estão fazendo aqui. Com essa pesquisa, que certamente conheci

agora sabendo que vocês estão por aí né, porque o que vocês tão fazendo agora né, eu mesmo

posso falar no meu podcast, que tem uma visibilidade bacana e o meu amigo que tem podcast

também faz e ai outros também, aí eu acho que começa a dar uma inflamada.

Lívia: A gente fechou aqui a sessão 2.

Sofia: E agora a gente vai entrar na sessão 3 que é sobre cultura e empreendedorismo. A

primeira pergunta é se é de seu conhecimento a existência de ações afirmativas nos

empreendimentos geridos por pessoas negras que veiculem elementos da cultura afro-brasileira e

os ODS?

Tadeu: Sim, alguns sim. Eu acho que inconscientemente isso acaba que nem um monte de coisa

que usam e não sabem que seria de ODSs. Um exemplo:A Ms.Vee, uma moça que vocês vão ter

a oportunidade de tá conhecendo, ela trabalha com roupas de vários modelos em uma só. Né,

então se você tem em uma roupa dois looks, você já não tá produzindo tanta coisa e não fabricou

tanto lixo e assim vai.

Sofia: Quais ações do seu empreendimento representam um alinhamento entre a cultura

afro-brasileira e alguma das ODSs?

Tadeu: A minha tá muito ligada a cultura afro-brasileira, So.favela né, então tipo soa como

“sou” né, o pessoal fala “Sou Favela” mas é “So favela” e algumas das minhas estampas é,

retrata negros que impactaram na história, frases de incentivo né, tem uma que é não é “Ontem

senzala, hoje favela. A luta continua”, então acho bem… totalmente importante.

Sofia: E no estágio atual do seu negócio, os ODSs podem ser utilizado para propor ações e

atitudes afirmativas em relação ao seu negócio?

Tadeu: Sim.



Sofia: Tá. E a última sessão é sobre identidade. Sendo a primeira pergunta: pode- se dizer que a

identidade negra é mantida pela ação empreendedora da Casa PretaHub?

Tadeu: Totalmente.

Sofia: E de que maneira o seu empreendimento contribui para uma afirmação da identidade

negra?

Tadeu: No nome e nas estampas.

Sofia: Como os ODSs podem contribuir para a manutenção dessa identidade?

Tadeu: Igual eu falei há pouco, a ODS tá... se você não tiver pelo menos 5 desses ODSs aqui

você não tem empreendimento. Questão de saúde, identidade, educação, qualidade de gênero. Na

Casa Pretahub é muito interessante tem pessoas de opções sexuais totalmente diferentes, na

minha camiseta também nós temos... eu não... acho que eu não tenho aí mas uma camiseta com

arco-íris, com símbolo de uma flecha e o outro que seria o símbolo do masculino e feminino tudo

junto. Então acho que isso mostra que ali não tem preconceito ou separação. Então a Casa ela

abraça tudo aí.

Sofia: E por último, a gente quer saber de que forma o racismo estrutural é combatido pelo

empreendedorismo negro?

Tadeu: Todos os dias quando você acorda, olha no espelho e sai pra trabalhar, pra fazer um

podcast, pra expor alguma coisa sua na rua, eu acho que você tá combatendo. Você não se

escondendo, você pegando seu amigo ali ajudando, você tá combatendo a todo tempo. E uma

coisa que eu costumo fazer e falar pros meus amigos: esse pessoal, você julga e você ataca aquilo

que você tem medo. Então de um tempo pra cá o governo tem feito algumas coisas de incentivo

nisso daí, como algumas outras pessoas, de forma pra termos nós perto deles. Porque eu acredito

que eles têm nós como inimigos e eles vêem o inimigo perto, né. Não, aliás, melhor o inimigo



que te ataca, do que o amigo falso que te abraça. Então eles pegam você perto, pra você tá

sabendo a todo tempo o que tão tramando. Então eu penso, e ajo da forma que esse pessoal não

tome para ajudar a gente e é nós por nós. E acolhendo também o pessoal que tá chegando, né

gente, porque não adianta eu agir da forma parecida que fizeram comigo, fazer com o outro se eu

não gostei, então assim a gente segue desse jeito.

Sofia: Eu tenho só uma última pergunta, a gente te deu a folhinha, no caso você chegou a

mencionar que não tinha ouvido falar desse conceito de ODS, mas caso a gente não tivesse te

dado essa folhinha, você não conseguiria mencionar de fato né? Por exemplo "Ah existe alguma

ODS na sua empresa?" você não saberia.

Tadeu: É se não fosse especificado a ODS como tal, a pessoa não vai saber, porque, muitas

vezes, é na grande maioria das vezes, o pessoal coloca nomenclaturas no meio das coisas e

soltam. Conversam entre si e soltam. Eu não sei exatamente o motivo disso, e… Mas a pesquisa

é muito, cê vê, estamos no espaço Preta Hub, mas aqui é sempre. Eu não sei se vocês vão em

bairros, esse tipo de coisas. Então pra chegar, gente, eu conheço pessoas, que não… da Zona Sul,

que quando eles vão muito longe, eles vão na região ali de Interlagos, Santo Amaro. Isso pra eles

é muito longe, e se não for até lá, ninguém vai ficar sabendo disso daqui. Eu não sei que canal

que passa. Até porque, muitas vezes ou a pessoa não tem televisão, ou não se interessa pela

educação, não tem incentivo da educação, né? O pessoal pra ficar sabendo disso daqui, seria esse

trabalho de formiga mesmo. Vocês tão pegando o pessoal, aproveitando essa situação de tá aqui,

que amanhã eu vou passar, aí mais outro passa, e outro passa e assim vai. Mas sem isso daí, não

dá, até porque se você for ver, se cê perguntar que que é CPTM, metrô, o pessoal nao vai saber,

nunca procurou saber né, então o pessoal coloca aí é… abrevia e solta, mas não explica, não tem

um escrito embaixo, não tem nada disso aí.

Lívia: Perfeito. A gente acabou as perguntas, pra fechar eu só queria saber se tem alguma coisa

que você gostaria de falar e a gente não perguntou?

Tadeu: Bom, acho que foi bem colocada as perguntas. É, deixa eu ver. Como vocês pudessem

aparecer mais pra nós, né? Acho que seria interessante. Mas eu acredito que já é dessa forma que



tá vindo aqui na Preta Hub já tá sendo interessante. E... eu acho que vocês deveriam ir em

escolas, periféricas. Porque talvez o aluno não vai empreender, mas o pai empreende. Esses dias

no nosso Podcast nós estávamos falando até que por algumas vezes, parado perto da estação, ou

indo pra estação, nós temos percebido poucos homens negros, e até no metro e no trem. Então

quer dizer que o que? O cara não trabalha? Trabalha, mas o cara trabalha perto de casa. Muitas

vezes, um trabalho informal, no meu caso um trabalho informal. Então, uber, barbeiro, pedreiro,

marceneiro, tudo dentro das suas garagens. Então se vocês não forem um pouco mais pra

periferia, se vocês não procurarem uma escola de periferia, ou próximo de periferia, vai ficar um

pouco restrito aqui, porque o pessoal conversa entre tribos, certo? Então, aqui tem um pessoal

que tem um papo bom, de se falar e tal, que eles vão conversar com pessoas que não vão dar

muita atenção, vai ser só uma vez, não vão acreditar que vocês tão atrás, tão querendo saber.

Então se vocês perguntassem, não dessa forma… “Como chegar? Como nós podemos chegar?

Encontrar você?" seria bem interessante. Até porque, eu conheço mais de um, to falando aqui,

falei de dois, três, mas esses dois, três não vieram, não conhecem, com certeza não sabem essa

sigla aqui. Então se vocês forem mais pro fundo, né, vocês vão ter mais sucesso e impactar mais

e vão ser mais vistos

Lívia: Obrigada Álvaro

Tadeu: Imagina

Lívia: Foi um prazer nossa conversa, espero que você tenha gostado

4. Entrevista com a gestora da Ecos do Meio

Giovana: Então, a gente vai começar, e a nossa primeira seção do nosso questionário se chama:

Empreendedorismo negro. E a primeira pergunta é: que fatores motivaram a localização do seu

negócio em SP, se existe algum fator específico desta localização, ou se ele é..



Rose: Não, até porque o meu trabalho de uma certa forma hoje ele é muito mais virtual, porque é

um trabalho que ele tem como base, base, a comunicação e a partir daí eu faço um trabalho de

expansão. E São Paulo porque eu vivo São Paulo, é bem isso mesmo, não tem mais o que seria

acrescentado digamos assim.

Giovana: Tá, legal. E como e de que forma o seu negócio impacta o empreendedorismo negro?

Rose: Então, a gente precisa sempre lembrar que a minha base de trabalho é uma base de

comunicação. E quando a gente fala de comunicação a gente vem reivindicando, é muito

interessante porque eu to no meio de uma outra pesquisa que é pra falar sobre o perfil da

imprensa brasileira vendo isso, a gente precisa ver dentro do nosso trabalho como é que a gente

está interagindo ou como é que esse trabalho chega ao outro. Então a questão da comunicação

você, a gente até vê vários negros na área de comunicação, como jornalistas, enfim. Mas, existe

uma barreira, vamo dizer assim, que é quando ele chega até determinado ponto, em que ponto, e

hoje até, a abertura para eles, no vídeo, ainda, ela está sendo, está acontecendo, mas algum tempo

atrás nós temos histórias, que eu não vou contar aqui porque elas não pertencem a mim, mas nós

temos histórias, é, cabeludas vamos dizer assim. Essa gravação acho que só né, (risada) mas

assim, nós temos histórias cabeludas de como as pessoas chegaram a aparecer na televisão, ou

não aparecer, tem uma delas que é terrível, nesse sentido. Então, como que impacta? O meu

trabalho junto a minha comunidade, o eu. O eu me aparecer. As pessoas em determinado

momento saberem que os ecos, os ecos aspas, tem uma cor, os ecos tem uma voz, que os ecos se

mobilizam, que os ecos tem gênero. Então, quando essas pessoas sabem disso, é, muda. Só que

eu parto do seguinte propósito, é uma coisa que talvez você tenha ouvido lá no JR, porque a

gente, nesse sentido, somos um pouco parecidos. Eu não levo muita bandeira, a coisa pra ter

mudança ela precisa ser vista, a bandeira ela é importante para grupos realmente que trabalham

politicamente aquele fato. Entende o que eu quero dizer? ONGs, ações governamentais, enfim.

As pessoas quando elas trabalham um pouco mais o corporativo, eu tive uma empresa de

tecnologia, por exemplo, eu venho de uma tecnologia, eu não posso por bandeira na frente da

minha empresa. Seja política, seja de time de futebol, seja de gênero. Eu tenho é que entender

tudo isso e acolher. Então ta ai o lance de como eu me faço. Eu me faço aparecendo. Cada um

que se aparece é uma força a mais, que dentro de uma escola, dentro de uma sociedade, a luta de



estar. Então esse é minha grande resistência hoje, depois até conto um pouco mais porque. Mas,

só pra não estender. Vocês cortam viu gente, por favor.

Lívia: Não, imagina.

Giovana: Imagina. É, a próxima pergunta é uma extensão dessa segunda que eu acabei de fazer e

é se existem evidências disso de que forma o seu negócio impacta o empreendedorismo negro.

Lívia: Se existem evidências desse impacto.

Rose: Olha, a evidência é assim, eu tenho etapas né, na minha vida. A grande evidência em uma

das etapas era a procura da própria comunidade. Quando a comunidade te procura, então eu era

muito procurada, né, pra tudo. Porque eu acabava sendo um símbolo dentro de uma época que eu

mexia com tecnologia, que eu mexia com informação, de ser mulher, negra, mexendo com

tecnologia, com comunicação, eu acabei tendo um grande respaldo. Nesse intervir, eu também

sempre estive presente em associações, como a associação comercial, que eu era também da área

ambiental, mas comecei lá atrás quando era jovem na associação comercial, da Rotary, sempre

fui do Rotary. Então a medida que minha participação se fazia, eu também procurava trazer mais

meios para essas organizações porque era sempre diminuto o número de negros. Eu acho horrível

quando a gente diz, e eu ouço isso de muitas pessoas, “eu era o único”, eu acho horrível, porque

são duas coisas muito interessantes. 1 é que você ter que realmente evidenciar isso, que você é o

único, isso é péssimo: “eu sou a única mulher”, é horrível. A outra é que, será que quando eu falo

que sou o único, eu to dizendo isso porque é uma evidência que eu quero trazer como um

questionamento e um debate, ou porque eu quero me mostrar, me evidenciar? Então eu não sei se

eu era a única, isso não me importa muito. Mas eu era diminuta. E isso me incomodava.

Lívia: Mas especificamente da Ecos do Meio, você tem alguma coisa que dá para evidenciar?

Rose: Sim, tem eventos, principalmente pela questão de comunicação, então uma coisa que eu

dei de exemplo para vocês agora, o “Ecos da Lírica Negra”. Sempre quando eu posso, eu procuro

mesclar essa questão ambiental com a questão racial. O primeiro programa do Ecos na rádio foi



justamente falando sobre o racismo ambiental, e eu reuni 4 negros comigo. Foram mais 3

jornalistas negros e eu, um inclusive de Moçambique. Então assim, evidências, foi um jornalista

de Moçambique e nós fomos falar sobre racismo ambiental, foi o primeiro. Então assim, o Ecos

já abriu. É muito difícil pra mim ficar apontando algumas coisas porque faz parte, é parte. Então

assim, tudo que eu faço, eu tento colocar uma pitada, trazendo o racismo ambiental. a questão de

gênero, trazer essa questão de minorias, tudo eu procuro dar esse… Porque é a forma que a Rose

tem, enquanto mulher, enquanto negra, de poder fazer alguma coisa, e fazer com que as pessoas

pensem, porque se elas não pensarem, não adianta você fazer nada. Compreende? Se você não

sair pensando, se você não pensar, não ter um diálogo com você sobre isso, eu só vou falar e

passou e foi embora. Eu tenho que produzir um diálogo, e para produzir esse diálogo, eu tenho

que produzir algumas interrogações. E aí entra minha comunicação, deixando algumas

interrogações. Então várias coisas foram feitas, exposições, trazer temas, não que

necessariamente você esteja fazendo exposições para, mas que eu me lembre, tiveram outras

coisas, como palestras em quilombos, o que é uma coisa maravilhosa, falar sobre os quilombos,

o que eu fui levar lá? Na verdade eu saí de lá, super feliz, porque eu saí com uma bagagem

imensa. Até me arrepia de falar, porque você encontra pessoas que você pensa que você vai

“ensinar”, mas você vai aprender, e muito. Então você vai e tá conversando com aquelas pessoas,

a simplicidade, a forma de… isso tudo é muito. Então, como impacta, os quilombos são um

exemplo interessante do impacto. Algumas pessoas quando você diz o que você faz e naquele

momento eu como diretora disso, disso e daquilo, eles se sentem representados. Eles acabam,

isso é muito interessante, eles vão te venerar, mas não porque eles estão querendo alguma coisa,

de interesse, mas porque eles sabem que você está representando. E isso é muito delicioso, isso é

sentir no Nordeste, também. Então isso muda a nossa visão. Não é que você quer ser, você muda

e aí você entra com alguns slogans, que você começa a colocar e algumas pessoas não entendem

o porquê você faz, que é a sustentabilidade do ser para então ter, não a sustentabilidade do ter,

que a gente vê nessa sociedade, que fica idolatrando o seu ter, o seu carro, não, é a

sustentabilidade do seu ser, a sua grandeza, que vai fazer o ter. Então, lembrando, e vocês sabem

disso, não vou menosprezar ninguém, que nós temos um produto tangível e um intangível. Então

nós estamos falando de comunicação, é complicado pegar comunicação e por dentro desse

produto, então é diferente. Se eu falo igual ao JR, que ele tem um produto, é muito mais fácil

sentir o impacto, produto tangível, é muito mais fácil. No meu caso, como ele pulveriza? Como é



que você faz, como mensura? Então eu tive um pessoal no Japão que fazia uma reprodução das

agendas que faziam aqui e reproduziam lá no Japão, percebe? Então isso é interessante. E com a

comunidade propriamente dito, tudo, hoje nós estamos em um outro momento, mas no momento

em que a coisa era muito mais fechada, parece pouco tempo mas não é, qualquer pessoa que se

colocava a frente por algum motivo, ela já fazia um impacto na sua comunidade, é fácil de

entender nesse sentido? Então o impacto realmente sempre existiu, até porque eu sempre fiz

alguma coisa e sempre estive junto, de uma forma ou de outra, com outras pessoas que faziam,

isso é uma característica da Rose, não é uma vaidade. Eu tenho uma facilidade imensa de estar

junto às pessoas, e sem grandes vaidades, entende?

Giovana: A próxima pergunta é: O conhecimento e formação específico em empreendedorismo

afeta o negócio de um empreendedor? É mais uma opinião pessoal.

Rose: Tá, essa eu vou tentar ser mais rápida. Educação é importante, seja no que for. Eu me

lembro de um engenheiro que virou suco, que não tem mais. Mas era uma loja de sucos que teve

na Paulista, famosa, que era um engenheiro que virou suco. Muita gente pode se perguntar:

“Mas, e aí? Ele fez engenharia e teve que no fim acabar com uma loja de suco, e isso e aquilo”. E

aí a gente tem discussões, porque assim, o estudar, nunca vai ser uma coisa ruim para nada. Ele

pode ter virado suco, ele pode ter virado um nada, ele virou suco porque ele viu uma

oportunidade, e ele só viu uma oportunidade porque ele teve estudo, porque estudo é ampliar

visões, isso nem vamo discuti, então tudo o que voce pode estudar, que voce pode ter mais

conhecimento, evidentemente vai melhorar o meu negócio, e não só vai melhorar o meu negócio,

vai melhorar o meu entorno. Por que que melhora o meu entorno? Porque o conhecimento faz

com que a gente saiba se relacionar. O que é saber se relacionar? É eu saber rapidamente uma

diferença que possa haver entre vocês, na minha comunicação. Uma mais timida, outra não,

outra sorri quando eu falo, a outra sorri em outra posição, isso eu só consegui através do que? De

um estudo. Assim como, eu acabei de falar pros quilombos, são pessoas que tem um estudo, um

conhecimento nato, que se eu não soube respeitar, e vir com algum tipo de educação bancária,

escolar, eu acabo com tudo, eu destruo. Por que? Porque eu ignoro o que é nativo, eu ignoro toda

sabedoria que “são de raízes”, na verdade eu tenho que pegar isso, trazer, decodificar para o meu

tempo e continuar. Porque a vida é uma continuação, percebe? Então, evidentemente que



qualquer educação, qualquer tipo de informação que amplie, que melhore a visão, sempre vai ser

bem vinda, sempre.

Giovana: Perfeito Rose. Agora a gente vai passar pra última questão dessa sessão que é: Em

relação ao seu negócio, esse conhecimento e formação específica fizeram diferença? Em relação

ao Ecos do Meio.

Rose: Sim, sim, porque a base do Ecos, ele vem o que, é um projeto, na verdade que ele é amplo,

que uma das frentes desse projeto, é a comunicação como um programa de rádio, mas a grande

base dele, ele vem como uma questão de visão do lixo, e o que se faz com esse lixo. E nessa

questão do se fazer o que a gente faz com o lixo, que ai tem vertentes, eu não entrar nelas, vo

entra só nesse específica, a gente tem uma questão de empreendedorismo, quem que está

empreendendo, ganhando dinheiro com o lixo, quem ta vendo que lixo não é lixo, né, que lixo é

resíduo, enfim, quem é que está fazendo isso? A gente tem aí na história, vocês já devem ter, mas

se não tem, busquem, grandes nomes da história de empresários brasileiros, que nasceram do

“lixo”. Por que isso? Se “o lixo é de todos”? Entende? Esse é o x da questão. Então o

empreendedorismo, ele entra aí, e nessa questão, então, eu comecei a fazer o que? Fazer

mudanças, eu trouxe realmente, aí sim entra materiais, lá no escritório vocês poderiam ver, eu

tenho várias peças, várias peças, inclusive quando começa, inclusive vo falar um pouco mais, se

entrar em outra questão você já vê. Quando a gente começa o Ecos do Meio, a gente começa com

uma campanha. Porque como eu vim da área de tecnologia, então eu via que os micro lixos e os

lixos eletrônicos, eles passavam, passavam, e isso na verdade, no final, no bolo da questão, eles

acabavam sendo grandes problemas dentro da questão ambiental. Então o Ecos começa

exatamente assim, o Ecos faz uma campanha de recolhimento de CDs, que vocês sabem,

evidentemente o que é CD, mas CD já não é mais, na minha época CD era um inferno, na

verdade, porque tudo era CD. Então nós fizemos uma campanha de recolhimento de CD, a UMA

PAZ, eu me formei pela UMAPAZ. A UMAPAZ foi uma parceira aonde nós fizemos varios,

como é que se fala, urnas, para recolhimento desses CDs, e esses CDs, que era o nome “CDs que

giram e viram arte”, eles viraram arte, viraram grandes esculturas, inclusive teve até exposição

fora do Brasil dessas esculturas, feitas com CD. Naquela época, a gente tinha um problema,

porque a gente raspava o CD, e o grande problema, justamente do CD, é esse resíduo, e a gente



ia partir para outra etapa que era fazer talvez escultura, alguma coisa assim, mas aí a gente parou,

mas aí entra uma coisa bem legal. O impacto que foi, essa ação foi tão legal que aí que eu fui

fazer palestras nos correios de São Paulo, em casas, eu fiz palestra em um monte de lugar,

mostrando isso. Porque eu já tava evidenciando um grande problema, um grande problema,

através de um CD, e mostrava um problema, e ao mesmo tempo trazia a solução. Entende o

impacto que era legal? Porque eu mostrava que aquilo a gente tinha que falar sobre aquilo, tinha

que ver que que ia fazer com aquilo, mas uma das formas era a gente transformar em arte.

Porque era o que eu queria gritar pras pessoas em relação ao lixo, porque você pode transformar.

Você pode reutilizar. Mas será que você ta fazendo isso? Se você não faz, por que que você não

faz? Porque provavelmente você não sabe. Aí é o grande X da questão. Gente me cortem, por

que se não… (risos)

Giovana: Não, tá perfeito! A gente acabou a primeira sessão aqui. Aí a Ju vai continuar..

Julia: Bom, a nossa sessão 2, ela tem como tema empreendedores negros e os ODS. Você

conhece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?

Rose: Bom, como a gravação é pra nós, eu poderia até brincar com vocês e falar não, né, aí cês

tinham que ir embora né (risos). É porque é engraçado, eu tô falando tudo isso, imagine se eu

falar não (risos), vão pensar que eu sou louca (risos). Conheço, conheço.

Julia: Eu imaginei. Algum desses objetivos é importante para o desenvolvimento do seu

negócio? Qual ou quais?

Rose: Então, aí eu retorno a questão do tangível, porque eu falo de comunicação, e falando de

comunicação, e vendo os 17 objetivos né, de desenvolvimento sustentável, evidentemente que

todos eles fazem parte de uma estrutura de objetivos que o Ecos quer. Porque é como eu digo no

próprio slogan do Ecos: “Ação local, gera Ecos no global”. Ta? Agora, se você for ver um pouco

mais local, você pega os objetivos 3,4, 5 e 8, que você tem aí, eles falam mais diretamente. Eles

falam sobre uma questão de educação, de saúde, numa questão das minorias, numa questão do

trabalho, eles são mais locais. Então esses objetivos, evidentemente eles fazem parte da



comunicação do Ecos, porque é isso que o Ecos trabalha. Então se você vê a propaganda na

própria rádio no programa do Ecos, é justamente um debate para analisar a saúde do Homem no

seu meio ambiente, e do homem e o meio ambiente. Então, como é que tá essa saúde desse

homem no meio ambiente e como é que é a saúde do homem no meio ambiente, são coisas,

então pra gente ter essa questão da saúde, e a saúde ela é ampla, porque eu posso fala da saúde,

eu posso fala da saúde educacional, como é que tá essa saúde educacional dos pais. Então se

vocês forem buscar as entrevistas, todas as entrevistas do Ecos, todas as bases é exatamente isso,

tanto é que o Geraldo Rufino já esteve lá, o filho dele já esteve lá, esqueci agora da educação, a

famosa. Todas as pessoas que tem alguma coisa importante pra falar, estão lá. Assim como no

final do ano, eu faço “ Alô futuro”. Que que é o "Alô futuro”? São os jovens falando. E aí é uma

coisa que eu sempre falo pra eles, nessa entrevista não é entrevista, é quanto menos eu falar, mais

feliz eu vou estar, porque eu quero ver o que que vocês tem a falar, porque é o "Alô futuro”.

Então é uma coisa que assim, eu quero às vezes me desviar do lance, mas o impacto dos ODS, no

programa Ecos do Meio, e nos objetivos do Ecos do Meio, é trabalhar evidentemente todos.

Agora, aqueles que eu falei, e principalmente os que congregam uma educação, porque a

comunicação ela só pode tá aliada a uma educação. Porque se a gente não tiver uma boa

comunicação, a gente tem as coisas que a gente tá vendo, inclusive agora, no país. A gente fala

tanto de fake, fake não é uma coisa nova, mas do jeito que tá acontecendo agora é terrível, ta?

Então é a ideia dos Objetivos são alguns locais, mas na verdade você tem que entender e

trabalhar pelos 17 objetivos. Esse é o grande X.

Julia: E voce acreditar que o conhecimento dessas ODS é importante para os empreendedores

negros?

Rose: Pensa assim: A ONU vem, a ONU, traz os objetivos. Assim, eu sou uma pessoa chata,

porque tem hora que eu não gosto de falar sabe? Porque que que a gente vai falar né, é evidente

como é importante pra todos nós, principalmente no momento que nós vivemos, isso tem que

chegar ao máximo possível, por isso que falo das ações locais. O meu grande sonho, aqui com

vocês, meninas, é fazer ainda um trabalho muito sério com pessoas, com ações locais, como eu

já fiz algumas, algumas muitas até. Mas de uma forma levando as informações pras pessoas. E

não sei o que você vai perguntar, mas eu vou dar um exemplo bem interessante pra vocês. Eu



estive fazendo, ano passado, um trabalho no interior, perto aqui de São Paulo, e eu acabei

ficando confinada lá por causa da Covid, até porque minha mãe não podia voltar pra cá, porque

ela tem enfisema pulmonar, então acabei ficando. E a casa onde eu fiquei, como eu vivo essa

questão, em um ano, um ano e pouco, a gente ficou um pouco mais, eu acabei fazendo todo um,

tudo que tinha em casa eu fiz ali, então eu fiz a compostagem, como eu tinha um quintal muito

grande eu fiz a compostagem pra fora, eu fiz um jardim suspenso, plantei todas as sementes, que

todas as sementes é só jogar numa terra, nasce, em menos de um ano nasce coisas maravilhosas.

Fiz um jardim vertical, tudo isso, fui fazendo. Qual foi a minha surpresa, que foi muito legal, a

vizinhança, nem era tanto, eu fazia isso pra tal, e me distrai e tudo mais, mas a vizinhança

começou a lotar, e achar aquilo bárbaro. Porque o tomateiro, virou uma coisa lindíssima. O rapaz

do lado, que era decorador, quando viu aqueles jardins ele falo “Nossa eu vou fazer, vou fazer

pra uma decoração não sei o que não sei o que lá”. E teve a ideia. Aí o pessoal da prefeitura que

foi passar nas casas pra ver não sei o que, eu falei não, não precisa, corta já, porque eu já sei tudo

isso. Aí eu falei, inclusive aqui tem uma compostagem, tinha uma compostagem lá fora, ele falou

“tem compostagem aqui? “ eu falei tem. E ele falou “mas não tem cheiro”, Eu falei, mas

compostagem não é pra cheirar. Ele falou “ nossa, cê põe café na compostagem? Ta um cheiro

gostoso de café”. Olha só, eu falei sim, você põe isso também, ele falou “Nossa”. Ele, da área de

saúde, falou “Nossa, que coisa maravilhosa isso”. Aí lembra do impacto lá na frente que vocês

falaram. “ Que coisa maravilhosa isso, nossa, mas a gente tinha que mostrar". Eu falei tá aqui,

cês tão vendo, agora vocês reproduzem. E aí eles saíram, assim, maravilhosamente. E isso depois

foi com outro pessoal da área da Sabesp, que foi lá pra outra coisa, viu, impacto. O que que é que

impacta? A gente tem que começar a entender o que que é que impacta, a gente ve isso, nós tamo

falando de comunicação tá gente, desculpe. Mas a gente vê isso às vezes em Big Brother. O que

que impacta? Aquilo só que você vê aqui ó, a gente esquece que nós somos protagonistas, desde

a hora que a gente sai de casa, pro nosso impacto. Como é que eu to me apresentando agora? Uns

para os outros, isso é impacto. Voltando pros ODS, como é que eu impacto o meu negócio?

Entende? Então assim, eu falei de mim, mas se um JR não porque o trabalho dele já é aquilo,

mas seria muito interessante ele ganhar dinheiro com aquilo e não fazer um trabalho ambiental

com a sua própria empresa, o que não é. Ele tem todo trabalho ambiental. Então esse trabalho

que impacta, que eu vejo, esse é o que transforma, esse é oque o outro leva. Então é essencial,

que a comunidade negra, não ela só faça isso, porque ela já nasce com os ODS, isso é muito



importante também dizer, ela nasce de uma ODS, as vezes eu não tenho um conhecimento total,

mas eu tenho, eu nasci daquilo. Por que que eu nasci daquilo? Porque o empreendedor é aquela

pessoa que geralmente ele, vou falar no tempo de hoje que é mais fácil, trabalho escasso, é uma

parte que realmente vem daquela coisa do empreender já nasce ali, tem alguns casos, e até o

menininho que virou um tal, porque ele já de pequenininho empreendedor, esse é um

empreendedor nato que vai virar um grande empresário. Mas com o empreendedor que num

determinado momento da vida dele, ele se torna empreendedor, é porque alguma coisa o levou, e

geralmente é um desses motivos aqui. Só que muitas vezes, ele não o conhecimento, aí que entra

a pergunta anterior que você fez, ele não tem o conhecimento real sobre aquilo e para

transformar que eles são agentes também transformador. Eu poderia dar uns outros exemplos,

mas temos que tomar cuidado para não se perder, mas a área têxtil é um exemplo bem

interessante dessa questão, mas tudo bem.

Júlia: Bom, a próxima pergunta eu acredito que você já tenha respondido ela parcialmente, mas

é a seguinte: Na sua visão, as ODS poderiam impactar positivamente os negócios desenvolvidos

por empreendedores negros? E de que forma seria esse impacto?

Rose: É, realmente eu já respondi, aqui, porque a gente tá falando dos empreendedores negros,

mas não são só os empreendedores negros né, mas nem vou estender mais com vocês, eu acho

que eu já falei para não ser chato.

Julia: Com certeza. De que maneira o seu empreendimento contribui sobre o conhecimento

efetivo das ODS aos demais empreendedores?

Rose: Aí é até interessante, é uma análise inverso né, eu preciso fazer uma pesquisa para saber se

eu realmente tô sendo entendida, porque se eu não tiver, aí a coisa tem que...mas é bem isso, a

base de tudo que eu procuro fazer é trazer essa questão dos ODS, trazer o que é isso ODS, que

tem tempo de início, tempo de fim também, tudo isso a gente tem que entender da onde vem

esses ODS, o que que abriga, o que abriga não né, muita gente, as vezes, confunde os ODS com

hoje as questões mais de sustentabilidade, enfim, empresarial, e são coisas que elas se unem, mas

não são necessariamente as mesmas coisas. Enfim, mas será que o que eu realmente me



proponho a fazer, enquanto à essas questões, eu faço? Eu alcanço? Fazer eu faço, será que eu

alcanço? Então, aí você precisa mensurar. Como é que você mensura isso? Então, você tem

algumas coisas que eu já coloquei, mas não a totalização. Hoje, a sociedade, ela faz as vezes

algumas coisas cruéis, e aí a gente vai falar de empreendedor mesmo, que é o mensurar a sua

escala de sucesso, mas na verdade o que é sucesso? O que que é sucesso? Então assim, e volto a

aquelas questões em visualização, o que é realmente você realmente ter sucesso num

empreendimento dentro dos seus objetos em relação à sociedade? Aspas, se eu tiver ganhando

dinheiro, eu tô tendo sucesso, se eu tiver sendo aclamado, eu tenho sucesso...será que é isso?

Então, são coisas também que a gente precisa entender e mensurar. Eu conheci a um tempo a

trás, um grande empresário que tudo que ele fazia, e eu sei porque eu diretamente falava com ele,

ele falava assim, eu acho que eu até aprendi com ele, ele falava assim”só que eu não quero

aparecer, eu vou fazer, mas eu não quero aparecer, eu vou ajudar, porque eu acredito, mas eu não

quero”. Mas se você visse nessa escalinha de sucesso e tal, ele não aparecia muito, ele não

aparecia muito, mas era a pessoa que mais estava presente em ações sociais, daí eu pergunto o

que é sucesso? Eu tô deixando vocês confusas, mas é proposital. Mas, vamos em frente.

Júlia: Bom, a gente finalizou a seção 2 e agora a Gi vai fazer as perguntas da seção 3

Giovana: A seção 3 é bem curtinha, o nome dela é cultura e empreendedorismo. A primeira

pergunta é: É de seu conhecimento a existência de ações afirmativas nos empreendimentos

geridos por negros que vinculem elementos da cultura afrobrasileira aos ODS?

Rose: Sim, e na verdade tem muitos viu? Tem muitos e isso sim é uma coisa bastante legal até, e

até no Vai, que faz essa publicidade, eles tem fortificado muito isso né, os empreendedores

negros, as ações e como elas se dão. Então, hoje a gente está vendo muito mais, e o mais

interessante, você vê o que os próprios empreendedores, eles estão expondo muito mais essa

questão, até pouquinho tempo atrás não, mas hoje eles já percebem que é um fator a mais pra

eles, entende? Eles nascem daquilo, ele sabem aquilo, sabe aquela pessoa que ta lá no morro?

Que ta fazendo projetos maravilhosos lá no morro, até pouco tempo atrás eles eram escondidos,

não é verdade? Hoje não, hoje se faz turismo pra ir lá no morro, muitas deles as vezes até

pregadores, nem é interessante que se tenha, mas essas ONGs tão fazendo trabalhos



maravilhosos, dentro da sua comunidade, falando da sua comunidade, tem coisas que elas são

muito fáceis de ver, por exemplo empreendedores que mexe com cabelo. Então, vocês veem

hoje, até pouco tempo, por exemplo, você tem o cabelo um pouco mais cacheado, ela também,

até pouco tempo atrás, gente, o grande x da questão era você ter cabelo liso, ai você era frustada,

porque o teu então, nossa. Aí entra uma moda, que aí que é legal, entra uma “moda disfarçada”,

pra o quê? Pra trazer o engrandecimento, principalmente de uma raça, aonde os cabelos

cacheados, viram moda, é bonito, e traz uma coisa muito mais, gente, cabelo cacheado é tudo né.

Por que? Porque você faz tudo o que quiser com ele, quem tem liso é que não pode fazer, tudo

escorre, cacheado você alisa, você tal, faz isso e aquilo. São visões. Gente, mas as meninas

sofriam bullying, os meninos, enfim, e quem não passa por isso, não sabe o grande sofrimento

que é isso. Então quando entram ONGs, quando entram tal, e começam a mudar isso, e começa a

fazer uma coisa mais legal que isso, que é o segundo passo: eu tenho do jeito que eu quero ter.

Não do jeito que você dita pra mim. Então hoje a Rose tá com o cabelo assim, e se eu solta ele

vai fica liso, porque ele tá puxado, mas se eu lavar ele fica como eu gosto, cacheadinho. E é

assim que eu quero, hoje eu quero cacheadinhos, hoje eu quero preso, tal, percebe? Então esse é

o grande lance legal da gente ter a educação, da gente ter a cultura. Qual é a cultura que esses

ODS trazem? O meu empoderamento. Quando eu reivindico coisas, eu cresço no meu

empoderamento, eu cresço na minha grandeza, no meu reconhecimento, na minha vaidade sadia.

Esse é o grande X da questão, que é o legal.

Giovana: A gente já ta na última questão da seção 3, que é: Quais ações do seu

empreendimento, no caso a Ecos do Meio, representam um alinhamento entre a cultura

afro-brasileira e alguma das ODS?

Rose: Pois é… Ai, assim, eu não tenho nada que se diz assim, ah eu tenho um produto? Não, não

tenho um produto, eu sou o produto. Eu sou o produto. Porque é como eu disse, eu levo, eu tento

levar informações, eu tento estar presente, e quando eu, por exemplo, levo informações locais pra

falar sobre reaproveitamento, hoje dentro do Ecos, uma das facetas do Ecos é falar sobre a

cultura, é um projeto revendo atitudes e valores. E o revendo, conve, porque é revendo atitudes e

valores, é rever as atitudes e revendo, eu vendo, a medida que eu posso ver, isso aqui

transformar, eu vendo. Só que eu to vendendo atitudes e valores. E dinheiro. Então quando você



fala de qualquer coisa, e você fala com as pessoas de uma classe mais desprovida, nesse sentido

economico e tal, você pega um grande contingente de negros, evidentemente. Isso ainda,

infelizmente, é uma realidade histórica, que a gente não precisa discuti aqui. Então eu acabo

falando mais com essa classe, percebe? Então quando eu vou descrever alguma coisa, eu sei que

o meu público maior está ali, então eu “medirizo” algumas palavras, mais para aquele público,

entende? Ontem numa reunião, enfim, uma pessoa usou uma palavra que a comunidade negra

não usa muito, não gosta, que é denegrir. E a pessoa falou e eu fiquei assim olhando, por dentro

né, achando interessante aquilo. Por que? Porque você não vai condenar uma às vezes, uma coisa

que a pessoa tá falando, sabe, deixa passar porque ali ninguém… Depois você até fala porque

tem coisas que a gente precisa ir, né? Mas não no momento e nem ali. Agora se eu to falando

diretamente com o público tal, isso pra dar um exemplo meu, eu vou ser mais sensível em

determinadas ações, palavras e tudo mais. Então aí existe toda uma cultura que eu acabo

dirigindo para esse público. Por que? Porque de repente eu não vou falar algumas coisas que eu

sei que esse público não vai entender e que ele não gosta. Um outro exemplo aqui, vou até falar,

o que tá acontecendo hoje com a Fundação Palmares, precisamo nem falar, porque se não a gente

sai das ODS.

Giovana: Da seção 3 é isso, a Ju vai guiar a última seção…

Julia: Bom da seção 4 que tem o nome: os ODS e o empreendimento. No seu produto, serviço e

experiência está alinhado à alguma ODS? Pode falar como?

Rose: Eu acho que eu já falei né, pra gente não precisar ser tão repetitivo, se não fica chato né

Julia: É, eu acredito que já respondeu bem essa. Bom, como você insere o empreendedorismo

negro no ambito dos ODS, por meio dos seus serviços?

Rose: Eu também acho que eu já falei sobre isso, mas se vocês quiserem eu repito.

Julia: Não eu to fazendo as perguntas caso você queira complementar com mais alguma coisa



Rose: É, eu acho que eu já falei um pouquinho pra não ficar muito chato e repetitivo.

Julia: De que maneira os seus colaboradores são beneficiados por algum dos objetivos das ODS

a partir do seu serviço?

Rose: Isso é legal. Isso eu acho interessante que é o lance assim, da cadeia né. Como é que se faz

cadeia, como é que se sente o impacto. No meu caso, como eu mexo diretamente na base, na

educação e comunicação, eu tenho que sentir o feedback deles através desse entendimento.

Quando uma pessoa olha o que eu to fazendo e fala pra mim “putz eu vou fazer isso também”, eu

sei que eu to tendo um feedback positivo. Quando alguém, no sentido de comunicação, discute

alguma coisa, algum programa que eu fiz na rádio, e vem e diz, mas eu não concordo, eu fico

feliz né, por que? Porque é retorno, pra mim é retorno, a discussão é retorno. “ Eu não

concordo”, então ele viu, ele parou. Dentro da comunicação, esse é o maior prêmio que a gente

pode ter, quando alguém discute, alguém fala, alguém diz “eu vi”, alguém se mobiliza “ por

você”. Eu vou dar um exemplo aqui que ele não cair bem nisso, mas é, é bem o momento agora,

que eu achei bem interessante. Um pouco antes de vocês chegarem o presidente tava aqui, aí eu

fiquei conversando com ele, ai na hora que ele foi embora, foi embora agora pouco, tinha umas

florzinhas, não sei se vocês viram, ali na mesa de entrada, na hora que eu entrei eu vi aquelas

flores, eu até pensei “ ai que bonitinha”, achei que fosse de verdade, mas era artificial. E aquilo

me chamou atenção. Ai na hora que ele tava indo embora ele falo “não eu preciso ir embora, o

Fagner vai ficar ai, mas eu preciso ir embora.” Ai ele falo "cê viu essas flores? Foi o Fagner que

pois hoje de manhã, porque ele disse “ a Dona Rose vem hoje”. Assim, por que que eu to falando

isso? Porque, de novo, é o impacto que a gente traz, as atitudes que a gente fornece, e a

sensibilidade no qual o outro pega, entende e traduz. A gente tem que decodificar as traduções,

percebem? Ele não falou nada, eu não ia saber que foi ele especificamente… Lembra que eu falei

do empresário? Eu não ia saber. Mas me impacto logo quando eu entrei. Falei “olha que

bonitinho, a flor”. Então, uma atitude minha, não só na rádio, uma atitude como um todo,

reverbera no outro e ele tem atitudes pra mostrar aquilo, e não falando, por que? Porque aquilo

não impacta só a Rose, impacta todos que verem. Gente, ceis tão compreendendo o que eu to

dizendo? Mesmo? Entende o lance cascata, o efeito, essa é a grande mudança, é pra isso que

vocês tão estudando, pra esse efeito cascata. É pra isso que a gente ta fazendo isso talvez, sem



fala, sem muita, é isso. Se vocês não tiverem compreendendo o que eu to falando pelo amor de

Deus vocês falam ein (risos). Porque vocês não são obrigada a entende a doida aqui (risos).

Julia: Bom e pra finalizar, a gente chega a última pergunta da nossa seção e da nossa pesquisa,

e… você considera que os ODS geram algum impacto perante o interesse do seu público-alvo

para com o seu empreendimento?

Rose: Eu posso fazer uma coisa inversa? Se vocês quiserem cês até desligam e tal… mas eu

gostaria que vocês explicassem essa pergunta.

Lívia: É…

Rose: Se não for constranger

Lívia: Claro que não, imagina. A gente queria saber se os ODS geram algum impacto pro

interesse do seu público-alvo. O seu público-alvo tem algum interesse no que você tá falando,

certo? Lá na Ecos do Meio. Então, os ODS geram algum impacto pra esse público a partir da

Ecos do Meio?

Rose: Tá.. é, depois eu até falo pra vocês porque eu fiz o inverso. Ah… porque às vezes essa

questão, mesmo a questão da ODS, o que mais me preocupa é que assim, os objetivos do ODS

eles são objetivos que têm que ser alcançado até 2030, algumas coisas inclusive que vêm dos

ODM é… nós perdemos, como questão de fome e tudo mais, nós caímos, nosso ranking, enfim,

mas é… o que são esses ODMs, é… como é que a gente tá mensurando, nós, nós, cada um de

nós, é… enquanto empreendedores, estamos mensurando pra saber se a gente chega em 2030

alcançando algum deles? Quem tá ajudando a gente? Que parceiros que a gente tem? Eu tenho a

escola como uma parceira minha pra se fazer isso? Será que os empresários se eles forem bater

na porta da ESPM e falar “Eu to precisando de uma parceria” porque dentro desse contexto eu

não consigo mensurar bem se eu, será que tem a escola lá, aqui. Hoje eu sei que a maioria das

escolas tem as escolas internas… escola não, empreendimento, até esqueci, esqueci o nome,

mas…



Lívia: É empresa Jr!

Rose: Isso! Muito obrigada querida, as empresas jr, né. Será que o povo faz? Será que eles

sabem? O que eu to fazendo e falando pra vocês é um pouco, eu to, o que a gente chama em

jornalismo de decodificar, mas aqui eu to decodificando e to… bagunçando um pouco mais né, a

questão. Os ODS evidentemente como eu já disse, eles fazem parte total da Rose. Ah… se você

pegar a Rose, muito engraçado, quando vocês chegaram aqui, qual foi a primeira coisa que a

Rose fez? Eu quase nem dei bom dia ou boa tarde pra vocês e fui contar uma história. Isso é

ODS, ou não? Só que isso tá em mim, isso está em mim. Só que eu, eu sou a Ecos do Meio. A

Rose tem uma responsabilidade muito grande, ela não pode esquecer nunca que aqui tem um

negócio escrito, aqui atrás assim “Ecos do Meio”. Graças a Deus eu vivo isso, então eu sou capaz

de fazer isso. Mas eu não mostrei qualquer coisa aqui pra vocês porque “Ai… eu já fui diretora,

já... já fui, não sou mais, hoje a entidade tá com um milhão de problemas”, não! Eu fui mostrar

pra falar pra vocês, principalmente você, isso aqui é seu, briga! Não deixa morrer, é uma história

que os cara lá atrás, lá atrás, brigaram... brigaram, pra fazer com que a nossa comunicação, o

Casper Líbero, a nossa comunicação fosse livre. Que lá naquelas cadeiras que eu mostrei, o

pessoal sentou ali. Senta lá, pego um pouquinho do… sabe? Que que é isso? Se eu não entender

que isso é ODS, se eu não entender, se eu não entender… Eu não to entendendo nada. Por que?

Porque eu tenho que decodificar as coisas, elas não podem ser só assim “Olha o copo mais chego

o copo vazio, o copo… tudo muito… eu tenho que entender um pouco dessa água que chegou

aqui, o que que eu vou fazer com ela, como vai, eu tenho… Mas tem que ser muito… e passar.

Isso é o impacto do ODS. Se a Rose tiver impactando, e aí entra esse lance dos likes, se a Rose

tiver impactando uma pessoa, se um… Vocês são em três. Se uma de vocês sair daqui pensando

em alguma coisa que eu falei e chegar em casa e falar “Puts eu vou, eu vou mudar isso aqui, eu

vou melhorar, eu vou aquele negócio”, eu impactei alguém e mudei alguém. Ponto, acabou. Eu já

tô fazendo a parte. A gente só precisa saber se a gente está no caminho correto. No caminho está.

Se é correto e é contínuo. Mas pra isso eu preciso da educação. E você, se possível, me dá um

feedback de uma ação que você fez. Por isso que é legal, quando você faz alguma coisa que você

viu do outro, aí que a gente fala da cópia, aquelas cópias, “Ai eu copiei”. Pô, meu, não copia,

copia no sentido bom da coisa né, copia e vai lá e fala pra pessoa “Ô meu eu fiz aquilo lá que cê



falou, mas deu uma merda geral, mas sabe porque deu uma merda geral? Porque eu errei num

negocinho lá. Puta, brigado cara! Você me fez ver outra coisa”. Olha que maravilha, olha… Mas

aí as vezes a gente tem medo também de falar o que erra. A gente morre de medo de falar que

errou… gente! Se a gente não errar a gente não progride! Hello! Sabe? A gente tem que errar. E

tem que trazer pro outro essa questão de, do voltar, do feedback, tem que dar mais feedback, não

importa, dá mais. Então, essas são as… mas pra isso, tudo nós precisamos de parceiros. Pra isso

tudo, a gente precisa de parceiros. Não adianta só eu trazer mais cursos. Por exemplo, isso tudo

que tá sendo feito aqui, nossa abre uma brecha imensa pra própria universidade entrar com

cursos, entrar com mais uma disciplina, entrar com… tá, mas se eu quiser que isso funcione

mesmo, eu tenho que trazer mais outras vertentes. Aí entra a Escola Jr, que eu já falei… aí entra

como é que eu vou dar, como é que eu vou transformar isso em ecos pra sociedade, “Não ó, mas

já tem a Ecos do Meio, vamo ver como eles vão fazer?”. Aí eu começo a trazer esses

protagonistas, aí bingo. Ou seja, o nosso trabalho é árduo. E aí a gente entra numa questão só pra

fechar aqui. Que aí no final de tudo, a gente percebe que “Não importa o protagonista”, se era

negro, sabe? Se era mulher, se era baixo. Porque toda a comunidade acabou sendo beneficiada.

Aí a gente sabe que a nossa ação é legal. Quando eu faço uma coisa pra comunidade “Ah eu vou

fazer pra comunidade negra, pro baixinho, pro altinho, pro sei lá”. Mas quando eu faço essa ação

e essa ação tem realmente uma finalidade e objetivos concretos, toda a comunidade é

beneficiada, mesmo sendo só pra aquela. Quer exemplos? É só ir na Heliópolis por exemplo,

favela de Heliópolis tem muitas ONGs lá dentro, ONGs que eu conheço inclusive, e ver o que

uma ação local com pessoas, com criança, com adulto, com isso, com aquilo enfim, não faz com

a comunidade no geral. Tendeu? Outro exemplo e agora eu fecho, vocês. Cada um de vocês que

fazem todo ano determinada pesquisa, o quanto vocês saem grandes e engrandecidos dessas

pesquisas. Porque vocês descobrem coisas que vocês falam “Puta, eu nunca nem tinha pensado

nisso, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha parado pra ouvir uma outra pessoa negra,

empreendedora, falar sobre as problemáticas ou não, nunca tinha nem passado, estudando aqui”.

Ou seja, o que que aconteceu com vocês, cês cresceram! Isso é impacto. E isso tá dentro do que?

De toda, um trabalho que, eu enquanto comunicadora, aí volto de novo, pra minha ação

comunicadora, eu analiso pra poder jogar pra onde é que isso ta impactando dentro dos ODS e o

quanto isso ta reverberando positivamente ou não. Pode ser que não. Então é isso. Isso é a Rose,

isso são os Ecos. Tenho… é… nunca foi tão tranquilo, eu tive muitos problemas assim, e



problemas até trazendo saúde mesmo, né, e tal. Mas, eu nunca deixei, eu nunca vou deixar de

acreditar que os Ecos do Meio, e aí cês poderiam até me perguntar “O que significa Ecos do

Meio?”...

Giovana: O que significa Ecos do Meio?

Rose: Então tá bom

[Risadas ao fundo de todos da entrevista]

Rose: Quando eu comecei a Ecos do Meio, e… comecei a pensar, lá em 2008 por aí, 2007, 2008,

que eu vinha de palestra, eu já comecei a pensar em alguma coisa que eu pudesse resumir a

ecologia ao meio ambiente. Que eu pudesse falar sobre ecologia e sobre meio ambiente. E que

isso poderia ser uma ação e teria que ser uma ação que ecoasse, que reverberasse, mas que,

principalmente de tudo, tudo, tudo, ela saísse do meu meio. Do meu meio. Para o meio ambiente.

Então, aspas, naquele momento eu perguntei, “Quais são os seus Ecos, Rose?”, e faz parte do

programa até hoje, isso. É a base do programa. É a pergunta “Quais são os seus Ecos?”. E eu

poderia perguntar pra uma de vocês, todas vocês aqui “Quais são os ecos de vocês?

Especificamente nessa pesquisa”. Vão pra casa, pensa nisso, quais são os ecos de vocês

especificamente nessa pesquisa? Então através disso, e de um momento, aquele momento lá de

2000 e pouco, aonde existia muito uma procura do homem para consigo mesmo, é só a gente ver

os momentos né que a gente vive. Era um momento muito interior né, de busca, de… de uma

sociedade mais equilibrada, enfim, se falava muito do bem estar nas empresas e tudo mais, ah….

Eu falei “Não, mas tudo isso parte desse bem estar do homem, desse ecos que o homem produz

no seu meio”. Aí unindo tudo, Ecos do Meio. E aí, é isso que eu busco, os Ecos do Meio, a partir

de cada um dos nossos ecos, como é que ele está reverberando. Isso são os Ecos do Meio. Não é

meu, os ecos é de todos nós. Por isso que eu sou muito confortável assim em relação aos Ecos do

Meio, os ecos do meio, os ecos do meio é seu, é seu, é seu, é de todo mundo, que a gente tem que

parar e observar nesses ecos, como é que eles vão e como é que eles voltam. Meninas, acho que

cês não guentam mais ouvir eu falar.



Lívia: Imagina

Julia: Eu ficaria o dia inteiro ouvindo

Giovana: Ah eu também!

[Risadas ao fundo]

Lívia: Acabamos a entrevista Rose, muito obrigada.


