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FINANÇAS

FORÇA, FOCO
EPÉNOCHÃO

NoportaldoSerasavocêconsegueverpropostasdequitação
dedívidascommaisde90%dedesconto.Ésógerarumboleto
epagar. Issopodetesalvardealgumashorasde renegociação
por telefone.Adicaéda IsaLodi, daBarkusEducacional
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Contasfixas,boletosatrasados, impostos,materialescolar,cartãodecrédito,cheque
especial,preçosnasalturas.Nãotáfácilpraninguém,masouvimosespecialistasque
podemajudaraentendereresolverproblemasdedívidaeinadimplênciaeorganizara
vidafinanceiraparaque,daquiemdiante,vocêtenhatudosobcontrole(ouquaseisso)

Estarendividadopodesero iníciodeumaboladeneve,masoperigomaiorestána inadimplência
CINCOPASSOSPARASAIRDOVERMELHO

Ei, psiu! Você tem alguma dívida? Está entre os mais de 63
milhõesdebrasileiroscomcontasematraso?Sesim,ficaaqui
comigo.Senão, façoomesmoconvite.Afinal, talvezvocêeste-
ja em uma dessas situações sem saber. Antes de mais nada, é
precisoentenderdoisconceitos:dívidae inadimplência.Feito
isso, vamosaopassoapassopara sairdovermelho.

Dívidaétudoquevocê
comproueaindanãopagou
Vamos supor que você comprou uma geladeira no cartão

de crédito e parcelou em 12 vezes sem juros. A geladeira já é
sua, mas a dívida só acaba depois de pagar todas as parcelas.
Pagou um pastel com caldo de cana no cartão de crédito, sem
parcelar? Issotambémédívida,porqueacomprafoi feitacom
odinheirodobanco: vocêcompra, obancopagaedepois você
pagaobanco.Enquanto tiveralgoapagar, temdívida.

Inadimplênciaétodadívidaque
nãofoipaganadatacombinada
Você fica inadimplente depois que não paga a fatura do

cartão, o cheque especial, a parcela do empréstimo etc.. Estar
endividadoémaiscomumdoquepensamosepodeseroinício
deumaboladeneve,masoperigomaiorestánainadimplência.

PASSO1:CONHEÇAOVALORTOTAL
Faça uma lista de todas as dívidas, atrasadas ou não. Para isso,

confira seus registros em bancos, cartões de crédito e lojas de
varejo, contas básicas (energia, água, telefone, internet etc.), di-
nheiroquepegouemprestadocomtia,avó,mãe,primo,papagaio.
Coloqueonomedadívidaeovalorinicial.Ponhaumembaixodo
outroedeixeasdívidasquejáestãosendocobradascomjurosna
parte de cima da lista. Na última linha, some todos os valores da
coluna e encontre os totais. É importante você saber o montante
totalde todasas suasdívidasparapoder seplanejar.

Na frente da dívida inicial, escreva o valor com os juros e de-
pois a taxa anual. Muitas vezes não encontramos fácil a anual, e
sim a mensal. Alguns sites fazem essa conta, basta procurar por
“conversão taxa de juros mensal para anual”. A tabela vai ficar
maisoumenosassim:

PASSO2:
SAIBAPRIORIZAR
Se você tem dívidas em

várias instituições e mon-
tantes distintos, separe as
quetêmdepagarprimeiro.
O ideal é que o valor men-
sal usado no pagamento
nunca seja superior a 30%
da renda. Por exemplo: se
você ganha R$ 1 mil, tente
não comprometer mais de
R$300pormês.Essaéaho-
ra de dar aquela apertada
nocintosemcomprometer
o essencial para a sobrevi-
vência, caso contrário, fará
novasdívidasenquantoten-
tapagaroutras.

Resolva antes o que põe
emriscoosserviçosbásicos,
comoenergia,porexemplo,
e depois o que sofre com as
maiores taxas de juro anu-
al.Nãopagueainda,porque
os próximos dois passos fa-
rãoaprincipaldiferençano
seubolso.

ISALODI
ANALISTADEEDUCAÇÃOFINANCEIRA
DABARKUSEDUCACIONAL

Nome

Cartãode
crédito tal

Cartãoda loja tal

Energia

TiaAna

Total

Valor inicial

R$613,02

R$ 181,49

R$ 297,84

R$ 200

R$1.292,35

Valorcomjuros

R$2.095,92

R$ 865,23

R$377,72

R$ 200

R$3.538,87

Taxadejurosa.a.

241,9%

376,74%

26,82%

0%

—
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PASSO3:
TROQUEDÍVIDAS
CARASPOR
OUTRASMAISBARATAS
Dívidas com juros maiores

sãomaiscaras.Algumasopera-
dorasdecréditoouinstituições
financeiras compram a sua dí-
vida e te oferecem alternativas
de pagamento que podem ca-
ber melhor no seu bolso. Isso é
o que chamamos de portabili-
dade de dívida. Outra opção é
umempréstimocomumataxa
dejurosinferioràtaxaquevocê
estápagando.Éhoradebotara
mão na massa e pesquisar bas-
tante.Não temreceita.

Mas presta atenção ao mon-
tante final. Às vezes, a dívida
tem uma taxa de juros anual
menor, sóqueaoserparcelada
emmais vezeso total ficamais
caro. Sempre que surgir uma
alternativa,saibaexatamenteo
preçofinal,aparcelaeosjuros.
Vejaosexemplosabaixo:ataxa
de juros é a mesma e as duas
situações sãovantajosasemre-
laçãoàdívidaoriginal,bastase
organizarparacontrataroque
cabenoseubolso.

Exemplo1: tenho uma dívi-
dadeR$1.292,35eemumano
ela será de R$ 3.538,87 (valor
inicial multiplicado pela taxa
dejurosanualsomadoaovalor
inicial). Se pegar um emprés-
timo de R$ 1,3 mil a ser pago
em 12 parcelas de R$ 141,81,
no final do ano eu terei usa-
do R$ 1.701,72 para pagar os
R$1.292,35quedevohoje.

Exemplo 2: tenho uma dí-
vida de R$ 1.292,35 e em um
anoelaserádeR$3.538,87 (va-
lor inicial multiplicado pela
taxa de juros anual somado
ao valor inicial). Se pegar um
empréstimodeR$1,3milpara
pagar os mesmos R$ 1.292,35
em 24 parcelas de R$ 88,06,
ao final dos 24 meses eu terei
usado R$ 2.113,44.

PASSO4:HORADENEGOCIAR
Depois de ver as opções disponíveis no mercado, é hora de

negociar com a instituição de origem da sua dívida. Tenha em
mente quanto você realmente usou, ou seja, aquele valor inicial
queacabouvirandoumaboladeneve, e seorganize.

Omelhorpoderdebarganhaéodinheiro.Seconsegueterdis-
ciplina, caso não tenha acesso a boas oportunidades de crédito,
vale passar alguns meses sem pagar e ir juntando o dinheiro até
terumpoucomaisdoqueovalorinicialdevido.Sóentãoéahora
denegociar.

Namaiorpartedasvezes,aprimeirapropostadainstituiçãose-
rádiminuiraparcelaeaumentarotempodepagamento.Issofaria
adívidaficaraindamaiscara.Tentedepoiscomoutroatendente.

Nuncanegocieumvalorquenãosabeseconseguirápagar,isso
só vai diminuir sua credibilidade com a instituição financeira e
prejudicar futurasnegociações.

Percebaquenoexemploqueeudeinopasso3, se eupegasseo
empréstimologonoprimeiromêsquenoteiquenãodariaconta
depagaroquedevia,ovalornãosubiriatantoquantoseeudeixas-
separacomeçarapensarnissoumanodepois,quandoadívidajá
maisque triplicoude tamanho.

Noprimeiromomento,valeatrocadedívida,massejátiveracu-
mulado muito juros, talvez valha a pena ir juntando para poder
negociaropagamentoàvista.Emúltimainstância,diantedejuros
abusivos, falecomumadvogadoparafazerumacordonajustiça.

PASSO5:EVITEQUE
ASITUAÇÃOSEREPITA
Se você chegou até aqui, eu

tenho certeza de que é alguém
preocupado com a situação que
seencontra.Claroquenãoestáen-
dividadoouinadimplenteporque-
rer.Acidenteseemergênciasacon-
teceme,senãotemosumareserva
financeira para esses momentos,
acabamos nos endividando. Por
isso, ter uma reserva financeira é
tão importante e pode te livrar de
grandesfuradas, tedarsegurança
e liberdade.

74%
dapopulaçãobrasileira
estáendividada

28,7%
dasdívidassão juntoa
bancosecartãodecrédito

Juros
decartãodecrédito
sãoosmaisaltosdomercado

VOCÊSABIA?
Asmultaseos jurospraticadospelo
mercadofinanceironoBrasil sãodos
maisaltosdomundo.OPaís temuma
taxaanualmédiaderotativodecartãode
créditode237,9%,enquantonaArgentina,
queéosegundopaíscommaior taxana
AméricaLatina,éde50%. Issosignifica
quesevocêdeixardepagarumafatura
deR$1milemjaneiro,emjaneirodoano
seguintevocêdeverá,emmédia,R$3.379,
queémaisdetrêsvezesovalor inicial. Já
seataxafossecomoataxadaArgentina
(50%),porexemplo,vocêestariadevendo
R$1,5mil.Pensasónotantodecoisaque
poderia fazercomadiferençadeR$2.379
entreovalorfinaldadívida (R$3.379)eo
valor inicial (R$1mil). (IsaLodi)

DÍVIDASPODEMCADUCAR?
Nãoébemassim.Oqueaconteceéque
apóscincoanosvocênãopoderámais
sercobradojudicialmentepeladívida
eseunomenãoficasujonomercado,
porémelanãodeixadeexistir.Você
continuadevendo.Alémdisso,ficarcom
onomesujoporcincoanosdiminuias
oportunidadeseoacessoaoutroscréditos
duranteesseperíodo.Recomendoao
máximotentarfugirdessasituaçãoenão
contarcomessemito. (IsaLodi)

OCRÉDITONÃOÉ,
NECESSARIAMENTE,UMVILÃO
Semcrédito,milhõesdebrasileirosnão
conseguiriamalcançarmuitossonhos
eobterbensduráveisessenciaispara
avida.Mas infelizmenteaindanão
aprendemosa lidarcomeledamelhor
forma, respeitandonossos limites—
aindamaisquandosetratadocartãode
crédito,uminstrumentosemprepresente
nocotidiano.Procurenãoseculpar tanto.
Guardesuasenergiasparaavançarna
direçãodeumavidafinanceiramelhor.
Estamos juntos.Boasorte. (IsaLodi)



Bancodigital:alternativainteressanteparaquemaindanãotemcontaembanco
e/oubuscasimplicidadeemaistransparênciaaofazerereceberpagamentos.
Semagênciafísica,atéaaberturadacontacorrenteéfeitaporaplicativo.As
taxassãomaisbaratasegeralmenteocartãodecréditonãotemanuidade
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SETEDICAS
PARAMELHORAR
SUARELAÇÃO
COMODINHEIRO
AsrecomendaçõessãodasespecialistasJaninaJacintoeNathaliaArcuri

+FINANÇAS

1.
Percebaseucomportamentoem
relaçãoaodinheiroeidentifiquesua
realidade.Odiagnósticofinanceiro
temdeserreal,honestoemeticuloso.

2.
Verifiqueosextratosbancáriose
anotenopapel,emaplicativosou
planilhastodasassuasdespesas
(aluguel,água, luz,gás,condomínio
etc.).Leveemconsideraçãooquanto
gastounoúltimomêsparacontas
quenemsemprechegamnomesmo
valor.Nãoesqueçadafaturado
cartãodecrédito.

3.
Saibasemprequantotemno
bancoounacarteira.Paraalgumas
pessoasissopodedarmedo,masé
importante.

4.
Façaumlevantamentodoqueé
essencialparavocê,maspodevariar
depreço.Exemplo:alimentação,
saúde, lazer.Paracadaumadas
categorias,projeteosgastos.Se
preciso,denovo,considereoúltimo
mêscomobase.

5.
Quandosomartudo,teráovalor ideal
quevocêdeveriareceberparaviver.
Depoisdisso,mapeiequaisgastos
fixospodemsernegociadosou
reduzidos.

6.
Aotomarconsciênciada
movimentaçãoedocomportamento
financeiro,evitenovasdívidas;siga
asanotaçõeserespeiteoslimitesde
gastosedespesas.

7.
Nasequência,comeceafazer
umareservadeemergênciapara
imprevistosfuturos.Melhorinvestir
doqueguardar–nemquesejaR$1
pormês.

JaninaJacino
Educadorafinanceiracomportamental,
especialistaemNeurociênciada
Aprendizagemeidealizadoradaempresa
FinançassemFronteira

“Ganharpoucooumuitonãocriao
endividamento.Narealidade,porfaltade
educaçãofinanceiracomportamental, [que]
nãoéculturalemnossoPaís,principalmente
nasperiferias,aspessoasnãofazemqualquer
tipodeanotação”

NathaliaArcuri
EspecialistaemFinançasefundadorado
canaldeeducaçãofinanceiraMePoupe!,que
produzconteúdosecursossobrepoupare
investirdinheiro

“Mesmoquenãosejamuitodinheiro,
devemosolharparaelecomumobjetivoe
nãosomentemaisumaverbasemfinalidade.
Oessencialparaorganizaravidafinanceira
éoplanejamentoparachegaraofinaldo
próximomêscomtodososboletospagose
semnovasdívidas”

Perigo: cheque especial
e rotativo do cartão
Nasredessociais,nãofaltam

memes para suavizar o susto
com as contas no início do ano.
Masbomhumornãoliquida fa-
turae,nodesesperoparasaldar
dívidas, muita gente recorre ao
chequeespecial,quedáumafal-
sasensaçãodepoderdecompra
(maséexatamenteocontrário),
e aorotativodocartão.

No cheque especial, as taxas
de juros podem passar de 300%
aoanosobreovalorcontratado.
Optar pelo pagamento parcial
da fatura do cartão de crédito,
porsuavez,representaaltorisco
de fazernovasdívidas insusten-
táveis ea juroselevados.

“Umcréditopessoalnuma
taxade180%aoano,jápagará
menosjurosdoqueos300%
dochequeespecial.Consultea
agênciabancáriasobreatrocade
produtos.Valeatébuscaroutra
instituiçãofinanceira.Asfintechs
[bancosdigitais]oferecemcrédito
aumpreçomelhorqueosbancos
tradicionais”
JuanPereira, economista

VANESSARAMOSERENATOSILVA

Fotos:arquivopessoal
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BANCOS
COMUNITÁRIOS
FORTALECEMA
ECONOMIANAS
PERIFERIAS
Sistemafinanceiroalternativoapoiaterritóriosecomunidades

+FINANÇAS
Conveniência:
tecnologia a favor
Aplicativos,programas,sites,

bloco de notas. Ferramentas de
perfis variados ajudam a ter
maiorescontroleeconhecimen-
to da movimentação financei-
ra. “Os mais jovens preferem
aplicativos, os mais maduros
preferem planilhas em Excel
ou até mesmo anotações. Tudo
éválido,o importantemesmoé
ter consciência de seus gastos,
desdeospequenos,comoaquele
café na padaria, até os grandes,
como os impostos”, diz Regia-
ne Vieira Wochler, mestra em
Economia Política e professora
universitária.

“O mero registro em plani-
lhas ou aplicativos não basta”,
afirma Ana Rosa Vilches, dire-
tora do DSOP Educação Finan-
ceira. “Após um mês, é preci-
so fazer uma análise e tomar
providências, como redução
de gastos e não aquisição de al-
guns bens e serviços.” Além do
controle e dos cuidados, Ana
destaca as vantagens das tec-
nologiasdeacompanhamento
e dos serviços online de insti-
tuições financeiras.Umadelas
é obter informações de movi-
mentação em tempo real e fa-
zer transações e pagamentos
sem precisar ir até a agência.

“Oimportantemesmoéter
consciênciadosgastos,desde

ospequenos,comoaquele
cafénapadaria,atéosgrandes,

comoosimpostos”
RegianeVieiraWochler,

mestraemEconomiaPolíticae
professorauniversitária

Fundamental:
educação financeira
Para o economista e pesqui-

sador do Centro de Estudos
Periféricos Cleberson da Silva
Pereira, o uso de ferramentas
tecnológicas pode beneficiar o
indivíduonocontrole financei-
ro e na tomada de decisões de
acordocomasuarealidade.Ele
afirma,porém,queessaorgani-
zação depende do nível de edu-
caçãofinanceiradecadapessoa.

“A tecnologia fornece instru-
mentos, comoousodeaplicati-
vos, entre outros aportes, mas
antesdissoestáoconhecimento
financeirocalcadonarealidade
e não essa educação que forma
youtubersmirinsquenuncatra-
balharam”,dizoeconomistaem
referência a dicas de finanças
transmitidas em redes sociais
porinfluenciadoresqueestimu-
lamosseguidoresapouparodi-
nheiro da mesada ou do inter-
câmbioparaaplicarnaBolsade
Valores.Umarealidadedistante
damaioriadapopulação.

“Atecnologiafornece
instrumentos,comoouso
deaplicativos,entreoutros
aportes,masantesdissoestáo
conhecimentofinanceirocalcado
narealidade”
ClebersondaSilvaPereira,
economistaepesquisadordo
CentrodeEstudosPeriféricos

VANESSARAMOS

Promover o desenvolvimento local
pormeiodeautogestão,autonomiaetra-
balho coletivo é uma das propostas dos
bancos comunitários. Essas instituições
financeiras levamàscomunidadesuma
tecnologia social de apoio à geração de
trabalhoerendadapopulação.Oobjeti-
voédesenvolvereconomiaslocais,apoiar
pessoas e ajudar pequenos negócios por
meiodomicrocrédito.

ParaoeconomistaClebersonPereira,
um dos autores do livro Reflexões Peri-
féricas: Propostas em Movimento para
a Reinvenção das Quebradas (Editora
Dandara), os bancos comunitários são
uma alternativa ao sistema financeiro
tradicionalnoatendimentoapessoasin-
visibilizadaspelomercado,entreasquais
estáapopulaçãopobre,pretaeperiférica.
“Mesmoquepareçaqueessesistematem
comoobjetivoreabilitaraspessoasaosis-
tematradicional,acreditoqueaproposta
écriarnovasredes,novascentralidadese
novascadeiasdevalor”, afirma.

IntegrantedoObservatóriodeBancos
Comunitários, um grupo multidiscipli-
nar acadêmico focado em Economia So-
lidária, Regiane Vieira Wochler destaca
que essas organizações são uma ferra-
menta importante para desenvolver os
territórios a partir de suas próprias vi-
vências e especificidades. Assim como

Cleberson Pereira, Regiane recomenda
o aplicativo E-dinheiro (edinheiro.org),
dosBancosComunitáriosdeDesenvolvi-
mento. Suagestãoécomunitária.

“Eles estão se digitalizando para re-
duzir custos e oferecer mais serviços
para a população. Uma das funções é
o monitoramento dos gastos e a pos-
sibilidade de fazer uma reserva para
umprojeto”, explica Pereira.Qualquer
cidadão interessado pode abrir uma
conta via site ou celular.

Alógicadosbancoscomunitários,ex-
plica Regiane, é “evitar o vazamento de
recursos do circuito inferior e desenvol-
ver sustentavelmente negócios locais”.
Circuito inferior é um conceito usado
pelo geógrafo brasileiro Milton Santos
(1926-2001) no livro Pobreza Urbana, ao
tratar de economias que envolvem co-
mércios pequenos, locais, mais artesa-
nais. O "circuito superior", por sua vez,
abrangea indústriaurbanamoderna.

A propósito de serviços financeiros
no contexto periférico, Regiane destaca
o surgimento de fintechs de ação social,
a exemplo do Grupo DX (dxbank.com.
br)queoperacommulheres,negros,po-
pulaçãoLGBTQIA+,idososepessoascom
deficiência. “Acreditoquenospróximos
meses a oferta de serviços para esses ni-
chosdeveaumentar”, avalia.



Para garantir o sustento familiar e honrar compromissos, elas apostam no trabalho como 
motorista de aplicativo, oportunidade também de conquistar autonomia � nanceira

Gastos fixos com alimenta-
ção, transporte e contas 
que não param de subir, 

inflação em alta, pandemia. Do 
outro lado, o salário (ou falta dele) 
que não acompanha tudo isso. Se 
honrar todos esses compromissos 
já é viver na corda bamba, poupar 
para o futuro é algo distante da rea-
lidade da classe C, já que 60% dela 
retrocedeu sua renda nos últimos 
três anos. 

O dado faz parte da pesquisa 
“Não somos todos iguais: A classe 
C no mundo pós-pandêmico”, rea-
lizada pela Consumoteca e enco-
mendada pela 99Pay, carteira di-
gital da 99, empresa de tecnologia 
voltada à mobilidade urbana pre-
sente em 1.600 municípios do País. 
De acordo com o Instituto Brasilei-
ro de Geografi a e Estatística (IBGE), 
estão na classe C famílias que pos-
suem a soma dos rendimentos en-
tre quatro e dez salários mínimos 
(acima de R$ 4.848 e até R$ 12.120). 

O levantamento aponta, tam-
bém, que mais da metade das fa-
mílias entrevistadas (55%) vive 
com uma média de até R$ 3 mil por 
mês, valor insufi ciente para pagar 
as contas mensais. Nesse contexto, 
apenas 2% desse grupo consegue se 
organizar financeiramente para a 
aposentadoria. 

Dívidas também impedem que 
elas invistam nessa reserva: 45% 
das pessoas da classe C vivem com o 
desafi o de sobreviver com o dinhei-
ro contado para os gastos do mês, 
além de pagar parcelamentos de 
compras realizadas anteriormente 

Empreendedorismo 
feminino cresce

MOBILIDADE

(38%, contra 35% na classe B e 23% 
na classe A); 60% dos entrevistados 
possuem dívidas, dos quais 22% 
não conseguem pagá-las. Para essa 
população, conquistar um objetivo 
financeiro mais caro frequente-
mente depende de crédito e flexi-
bilidade de pagamento. Além disso, 
28% da classe C está com o nome 
negativado.

acordo com as recomendações das 
prefeituras dos locais onde circu-
lei”, revela.

Para ela, foi fundamental poder 
continuar trabalhando. “Ser moto-
rista de app ajuda no meu sustento 
pessoal e familiar. Trabalhar e ter 
independência fi nanceira é muito 
importante para mim”, acrescen-
ta. Maria Helena explica que o app 
ajuda a obter renda e ainda oferece 
orientações sobre educação fi nan-
ceira. “Mantenho os compromis-
sos equilibrados com disciplina 
fi nanceira, defi nindo o que é mais 
importante no momento, além de 
fi xar objetivos no curto e no longo 
prazos”, destaca. 

O destino da renda da classe C*
• 56% - Gastos da casa
• 38% - Gastos do dia a dia 
• 35% - Compras parceladas 

*Incluindo múltiplas respostas
Fonte: Consumoteca/99Pay

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocínio da 99.

Em 2020, durante 
a pandemia, houve 
aumento de 40% no 
número de novas 
empreendedoras. 
Para muitas, o 
transporte por 
app tornou-se 
sinônimo de renda 
e autonomia 
fi nanceira

Ge� y Images

Para acessar outros 
conteúdos, aponte 
a câmera do celular 
para este QR code:

Renda e independência fi nanceira
A pandemia da covid-19 impac-

tou toda a sociedade, especialmen-
te as mulheres, responsáveis por 
quase metade dos lares brasileiros 
(46% dos domicílios são chefi ados 
por elas, de acordo com o IBGE).  
Com a necessidade de isolamento 
social, somada à tradicional carga 
de trabalho doméstico e aos altos 
índices de desemprego no período, 
o público feminino se viu obrigado 
a empreender. Estudo da Rede Mu-
lher Empreendedora (RME), feito 
durante a pandemia, atesta um au-
mento de 40% no número de novas 

empreendedoras em 2020, percen-
tual que pode ser ainda maior por 
conta da informalidade. 

Os aplicativos de transporte se 
transformaram, também, em al-
ternativa para que elas possam ga-
rantir o sustento de famílias — na 
99, por exemplo, 5% dos motoris-
tas parceiros cadastrados são mu-
lheres. Maria Helena de Carvalho, 
motorista de aplicativo há cinco 
anos, conta que sua rotina nesse pe-
ríodo foi intensa. “Trabalhei todos 
os dias, inclusive sábados e domin-
gos, tendo restrições apenas em al-
guns períodos do dia e da noite, de 



Luciana Caldeira,
45 anos, designer
de unhas, maquiadora
e passageira 99.
Assim como a 99,
ela também quer uma
cidcidade mais feminina.

O compromisso
por cidades
mais femininas
também é por
mais liberdade
e segurança

Se cuida,
vai de 99
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DIVERSIDADE
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PALAVRASRIVAIS?

ANÁLISEETENDÊNCIAS

Nossoconsumoprovocamudanças epodeajudar amelhorar omundo
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Projeto criado
e apoiado por:

TARSOOLIVEIRA
INTEGRANTEDAREDE
BARKUSECEODATROCA

Imagino que você tenha pe-
gado a referência do título da
famosa música do Racionais
MC’sVidaLokapt.2.Nela,Mano
Brown fala de mostrar para to-
dasaspessoasquepretoedinhei-
ro não são palavras rivais. Essa
frase sempre ecoou na minha
vida como um chamado para
mostrarqueanossacapacidade
deconsumopode,sim, influen-
ciar positivamente o mundo e
provocarmudanças.Astransfor-
mações jáestãoocorrendo.

Com a evolução dos movi-
mentos sociais e a organização
de grupos sub-representados,
criaram-se mercados como
blackmoneyepinkmoney,que
refletem a capacidade de con-
sumo da população negra e da
população LGBTQIA+. Isso tem
feito muita empresa direcionar
serviços e produtos para esses
grupos,porquedá lucro.

Tambémháoutrosmovimen-
tos vindos de instituições que
fornecem crédito e exigem que
empresas construam um lugar
melhor para todas e todos, por-
que isso tambémdálucro.

Diversidade e dinheiro não
são rivais. São complementares
emostramque,somados,criam
oportunidadesdecrescimentoe
transformaçõessociais.

É importante que tenhamos
essa consciência, porque ela é
poder. Mas não podemos nos
isentar. Temos de exigir que as
empresasmudem,jáquequere-
mos nos ver representados(as)
nelas e nos produtos e serviços
que oferecem. E elas estão nos
ouvindo.Vamosaproveitaresse
movimento.

EMMOVIMENTO

Vejaemexpressonaperifa.
com.brexemplosdeempresase
organizaçõesque...

...adotamprogramasde inclusão
focadosemdiversidade

...funcionamcomobancode
talentos

...contratamprodutoseserviços
depequenasemédiasempresas

...conectamempresasegrupos
dediversidade

Quantocadagrupo
movimentounoBrasilem2020

Populaçãonegra:
maisdeR$1,7trilhão

PopulaçãoLGBTQIA+:
maisdeR$420bilhões

Nomercadoformaldetrabalho
enoempreendedorismotem
maisgente:
• branca
• heterossexual
• dogêneromasculino
• semdeficiência
• comaltaescolaridade
• entre25a45anos

Encontrammaisdificuldade
paraconseguirempregoe
empreender:
• pessoasnegras (pretasou
pardas)
• LGBTQIA+
• mulheres
• pessoascomdeficiência
• quemtembaixaescolaridade
• commaisque50anos
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