EMPREENDEDORISMO NEGRO NO BRASIL

7 em cada 10 empreendedores negros
investem para mudar o mundo
Percentual dos empreendedores iniciais segundo as motivações
para começar um novo negócio por cor/raça - Brasil - 2020
Motivação para começar
um novo negócio entre
pretos e pardos

1º
2º
3º

84%
70%
62%

Por necessidade
Para fazer diferença no mundo
Para ter uma renda alta

Atividades com mais donos
de negócios negros

9%

8%

Cabeleireiros/
beleza

Comércio

13%

Catering,
bufê e serviços
de comida

Quem é o empreendedor negro no Brasil?
Têm ensino
médio

Ganham até
3 salários mínimos

55%

56%

43%

têm entre
18 e 34 anos

55% homens
45% mulheres

Faturam de R$ 6 mil
a R$ 36 mil por ano

6 p.p. a mais que as
empreendedoras
brancas (39%)

45,5%

Brancos

Empreendedores negros
empregam mais

Pretos/pardos

47%
43%
7%
3%

Nenhum
De 1 a 5 empregados
De 6 a 19 empregados
Mais de 20 empregados

41%
44%
10%
5%
0

05

50

0

31% dos negros têm expectativa de
criar de 6 a 19 empregos em 5 anos
Entre os brancos, percentual é de 22,6%

Ter o próprio negócio é o 2º maior sonho
entre adultos pretos e pardos
1º
2º
3º
4º
5º

63% sonham em viajar pelo Brasil
62% sonham em ter o próprio negócio
58% sonham em comprar a casa própria
53% sonham em comprar um automóvel
51% sonham em viajar para o exterior
2º maior sonho entre
os empreendedores
brancos

Produção de Infograﬁa:
Sobre a pesquisa GEM 2020 (Global Entrepreneurship Monitor): é um levantamento realizado no Brasil pelo Sebrae
em parceria com o IBPQ (Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade). A pesquisa envolveu 2 mil pessoas de 18 a
64 anos, em várias regiões do Brasil.
Estudo do Sebrae, produzido pela Unidade de Gestão Estratégica

Conﬁra mais em: www.datasebrae.com.br

A força do empreendedor brasileiro/ 0800 570 0800 / www.sebrae.com.br

