Mulheres
negras
lideram
negócios de impacto e fazem
economia girar nas periferias
Levantamento feito pela Artemisia mostra que maioria dos negócios de
periferias é liderado por mulheres pretas e pardas; dentro das comunidades,
elas têm papel de transformação
(Estadão | 22/07/2021 | Por Marcos Leandro)
Para entender o perfil dos empreendedores que buscam ajuda em programas
de aceleração, a Artemisia, organização que fomenta negócios de impacto
social, mapeou 373 negócios periféricos das regiões Sul e Sudeste. Os dados
coletados mostram que 62,1% dessas empresas são lideradas por mulheres e,
entre essas empreendedoras, a maioria é preta e parda: 59,4% e 20,3%,
respectivamente.. Esse resultado reafirma o papel fundamental que essas
mulheres têm dentro de suas comunidades.
“A mulher preta na periferia tem uma posição de impacto muito relevante,
porque é ela quem traz alimento para casa e cuida dos filhos, muitas das
vezes fazendo papel de pai e mãe, é ela quem luta por direito à creche,
educação e saúde, é ela quem cuida da saúde da família. A mulher tem uma
característica de maternidade, de cuidado e que está conectada com a sua
ancestralidade”, conta Marcelo Rocha, conhecido como DJ Bola e um dos
idealizadores da Aceleradora de Negócios de Impacto da Periferia (Anip), que
faz parceria com a Artemisia.
No mercado de trabalho formal, segundo pesquisa feita recentemente pela
consultoria Indique Uma Preta e pela empresa Box 1824, quando se fala
em cargos de liderança, apenas 8% das mulheres negras chegam a ocupar
cargos de gerente, diretora ou sócia de empresas. Além disso, um
levantamento feito pelo Insper mostra que homens brancos têm salários duas
vezes maiores do que mulheres negras, mesmo exercendo a mesma função.
Acesse a matéria completa no site de origem

Inscrições abertas para o
“Seminário Mulheres Negras
Empreendedoras” – Brasília/DF,
25/07/2019
Estão abertas, a partir desta quarta-feira (10), as inscrições para o
“Seminário Mulheres Negras Empreendedoras”. Uma iniciativa do Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por meio da
Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SNPIR) e
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM), o evento será
realizado em Brasília, no Dia Internacional da Mulher Negra, Latinoamericana e Caribenha – celebrado em 25 de julho.
(MMFDH, 10/07/2019 – acesse no site origem)
Para participar, basta preencher formulário com nome completo, documento
de identificação e e-mail. As palestras vão abordar temas como o
empreendedorismo entre mulheres negras, passando por experiências de
vida, dicas para empreendedoras e falas a respeito de linhas de crédito.
Acesse o formulário de inscrição
Seminário
Estarão presentes as titulares da SNPIR, Sandra Terena, e da SNPM,
Cristiane Britto. O evento também terá a presença da palestrante Talitha
Oliveira, que é produtora da TV Justiça, professora de moda do SENAC e
consultora de imagem. Representantes do SEBRAE e da Caixa Econômica
Federal completam a lista de participantes.
A secretária da SNPIR ressalta a importância da ação. “Estamos vivendo um

momento no Brasil em que a valorização da mulher se faz imprescindível.
Faz-se necessário reconhecer a força e a capacidade que nós, mulheres,
temos”, afirmou Sandra Terena.
“A população negra enfrenta muitos desafios em nossa sociedade e a mulher
negra ainda mais. Valorizando e promovendo o empreendedorismo dessas
mulheres, queremos reforçar o compromisso do MMFDH e da SNPIR com a
igualdade étnico-racial”, concluiu a secretária.
Serviço:
Seminário Mulheres Negras Empreendedoras
Data: 25 de julho (quinta-feira)
Horário: 14h às 18h
Local: auditório do subsolo, bloco “A”, Esplanada dos Ministérios –
Brasília/DF

