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O empreendedorismo de sobrevivência 
escancarado pelas desigualdades

Por Rafael Biazão

Nos últimos anos tempos visto um crescente movi-
mento de grupos que discutem o empreendedoris-
mo no país. Por trás disto, há um cenário de desem-
prego crescente e um contexto de exclusão de 
diversas minorias, como mulheres, pretos, jovens de 
regiões periféricas e LGBTQIA+. Segundo o Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), 88% dos empre-
endedores iniciais a�rmam que suas motivações 
para empreender surgiram da falta de acesso a 
outras formas de emprego.

Com a economia global afundando no segundo 
trimestre de 2020, jovens tiveram sua renda ainda 
mais afetada. Segundo o IBGE, a taxa de desempre-
go entre os jovens de 18 a 24 anos de idade �cou 
em 27,1% no primeiro trimestre de 2020, bem 
acima da média geral de 12,2% do país no período. 
No setor informal, que abriga 80% dos jovens 
trabalhadores, o impacto também foi sentido. Ao 
todo, o número de jovens que não têm emprego, 
educação ou treinamento, já somava 21% no início 
do ano passado e é provável que aumente em 2021.

Para Milena Sobrinho, de 20 anos, conhecida como 
Mil Virgulino, o empreendedorismo por necessida-
de sempre foi uma realidade dentro de casa. Em 
2019, ela �cou desempregada e começou a comer-
cializar algumas poesias e cantar nos vagões dos 
metrôs de São Paulo. “Com o tempo, passei a enca-

rar a arte como um produto, pois era muito difícil 
fazer essa ligação”, conta Mil descrevendo um 
cenário de não reconhecimento da arte como 
negócio. Hoje fazendo parte do Coletivo Estética 
Urbana, pode reconhecer ali uma oportunidade de 
negócio. “Estamos construindo e alcançando coleti-
vamente espaços para aqueles que não tem opor-
tunidades enquanto artistas e empreendedores”, 
revela Mil.

Um estudo realizado em parceria da Indique uma 
Preta e Box1824 aponta que mulheres negras 
compõem 28% da população brasileira. Juntos, 
negros e negras representam 54,9% da força de 
trabalho do Brasil e 57,7 milhões de pessoas, segun-
do dados do IBGE. Das trabalhadoras negras entre-
vistadas para o estudo, 54% não exercem trabalho 
remunerado e 39% delas dizem estar procurando 
emprego no atual momento. Outro dado aponta 
que 72% das mulheres negras não foram lideradas 
por outras mulheres negras nos últimos cinco anos 
de trabalho, contra 28% que foram. De todas as 
mulheres negras entrevistadas, nenhuma é CEO e 
apenas 2% é diretora no atual trabalho. Apenas 3% 
delas são gerentes, 3% de supervisoras ou coorde-
nadoras, 3% de sócias ou proprietárias, 8% de 
analistas, 18% de administrativo ou operacional, 
23% de assistente ou auxiliar e 5% de estagiários e 
trainees.

Luciana Rocha, idealizadora da Obadele, conta que 
foi demitida após retornar da sua licença materni-
dade. “Eles achavam que eu não estava mais aten-
dendo os requisitos por não ter total disponibilida-
de de horários”, relata Luciana. “Eu morava de 
aluguel e era a pessoa de casa com a maior renda. 
Eu precisava manter o padrão de vida e tinha a 
necessidade de gerar renda. Até distribui alguns 
currículos, mas se a empresa que eu já estava não 
quis continuar comigo, imagina outras empresas”, 
lembra Luciana da época em que o seu �lho tinha 
apenas três meses. E foi justamente o �lho que a 
inspirou neste momento de necessidade a criar 
uma marca de moda afro infantil.

Para além desta cena vivida por Luciana e por 
outras tantas mulheres, ela se deparou com outros 
desa�os vividos por empreendedores pretos, que 
têm o seu pedido de crédito negado três vezes mais 
do que os brancos no Brasil. A a�rmação é de 
Eugene Cornelius Junior, chefe do escritório de 
comércio internacional da SBA (Small Business 
Administration), agência do governo dos Estados 
Unidos.

Ednusa Ribeiro fundou o Coletivo Meninas Mahin, 
coletivo de mulheres pretas, periféricas e empreen-
dedoras, com intuito de fortalecer o afroempreen-
dedorismo feminino. “As histórias são semelhantes. 
Majoritariamente se empreende no Brasil por 
necessidade. É óbvio que isso se repete mais 
quando fazemos os recortes de gênero, raça e 
região. Quando falamos de mulheres, pretas e 
periféricas, isso se repete mais. Na pirâmide, a gente 
está lá embaixo”, a�rma Ednusa.

Segundo o IBGE, 21,6% dos LGBTs entrevistados 
estão desempregados, enquanto que o índice total 
no Brasil em janeiro deste ano era de 14,1% segun-
do a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua).

Caduda Mexias, fundadora da Macramêxias, empre-
sa de jóias artesanais a partir da técnica do 
Macramê, diz que começou a empreender por 
opção, apesar de a�rmar que pessoas negras e trans 
são a maioria no mercado autônomo e empreende-
dorismo por conta da falta de oportunidades 
oferecidas pelo mercado. “Então nos viramos com o 
que podemos, com nossa força e habilidades 
ancestrais de conquistar nosso próprio fruto”, re�ete 
Caduda. "Por ser uma pessoa trans e negra recebo 
muitos ataques transfóbicos e racistas. Então pre�ro 
ser minha própria chefe e trabalhar com pessoas 
que entendem minha vivência e tem empatia, afeto 
e respeito”, conclui.

Por trás de todas essas di�culdades que assolam 
públicos como jovens, mulheres, pretos e público 
LGBTQIA+ se fazem necessários programas, proje-
tos e, principalmente, políticas públicas efetivas que 
possam não só reduzir as desigualdades à longo 
prazo, mas que permita também em curto prazo a 
geração de renda para estes grupos.

Até que empreender seja de fato uma escolha, ou 
seja, que cada pessoa tenha o direito de escolher se 
deseja empreender ou seguir carreira em qualquer 
área, precisamos sim pensar em estratégias de 
como apoiar aqueles que empreendem, mas não 
podemos esquecer que vivemos em uma sociedade 
desigual e que empreender para muitos não é uma 
questão de fazer aquilo que ama, mas sim fazer o 
que permite sobreviver.

Mil Virgulino, empreendedora cultural 
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Esther, Ednusa, Denise e Anna.
Em cima Tiemi e Marisa.

As quatro empreendedoras fazem parte de iniciativas de impacto social do CIEDS. Mil Virgulino está no Engaja, projeto em parceria com 
UNICEF. Luciana participou do Shell Iniciativa Jovem, em parceria com a Shell. Ednusa participou do Semente, em parceria com Empre-

ende Aí e Fundação Arymax. E Caduda participa de atividades do próprio Teia. Esta publicação foi produzida por Rafael Biazão, do CIEDS, 
e compõe uma série de materiais produzidos com objetivo de apoiar pequenos empreendedores no âmbito do Teia, iniciativa da 
Adesampa e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Paulo, com operação do CIEDS.

Caduda Mexias, fundadora da Macramêxias


