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A #vidasnegrasimportam voltou para os 
trending topics em maio.

Mas, a verdade é que esse assunto 
deveria estar sempre em alta. Tendo em 
vista que o assassinato, nos EUA, de 
George Floyd, que deu luz ao 
movimento em todo mundo, é apenas 
um dos muitos casos de racismo que 
acontecem todos os dias.

Como Djamilla Ribeiro pontua em 
‘Pequeno Manual Antirracista’, falar 
sobre racismo no Brasil é sobretudo 
fazer um debate estrutural. Em outras 
palavras, é importante apoiar a hashtag, 
participar de protestos e assinar 
petições online. Mas igualmente 
fundamental é necessário ir além disso 
e questionar estruturas.



Quantos políticos 
negros há na sua 
cidade?

E na faculdade 
onde você estuda, 
os negros estão 
na sala de aula?



Percebeu a desigualdade? 

Percebeu a 
desigualdade?



Uma forma de ajuda a combate-la é 
apoiando empreendedores e 
negócios comandados por pessoas 
negras.

De acordo com 
uma pesquisa do 
Sebrae, a cada 
100 adultos 
negros, 40 são 
empreendedores
Ou seja, assumir o compromisso de 
apoiar negócios capitaneados por 
pessoas negras não é nada difícil. 
Eles são a maioria! Para te ajudar, o 
Juicy Santos listou uma série de 
empreendedores negros que atuam 
em Santos e região. 



Empreendedores 
pretos de Santos 

para você 
prestigiar



FOTO E VÍDEO

Fill-me Lab
Vídeo clipes, vídeos institucionais e 
cobertura de eventos

Sibylla Ventura
Fotos de crianças, famílias e mulheres

https://www.instagram.com/fillmelab/
https://www.instagram.com/byllaventuraphoto/


MS Foto Cabine
Cabines de fotos para eventos

Juliana de Freitas
Filmmaker e Branded Content

Lente Nagô
Fotos

CONFEITARIA

Lapetit Chocolates
Doces sob encomenda

Cookie Real
Cookies feitos pela Bettina, de 4 anos

https://www.instagram.com/msfotocabine/
https://www.instagram.com/013juzao/
https://www.instagram.com/lentenago/
https://www.instagram.com/lapetit.chocolates/
https://www.instagram.com/cookie__real__/


A Fruta
Doces sob encomenda 

GASTRONOMIA 

Bar do Tonhão
Cerveja gelada e tudo que um bar 
bom tem que ter

TCC Burgers & Drinks
Harmburgueria

https://www.instagram.com/afrut.a/
https://www.instagram.com/bardotonhao.oficial/
https://www.instagram.com/tcc_burgers/


O Bom Jiló
Marmitas saudáveis

Deb Vegg
Veganismo acessível e político

Marca Dibandeja
Buffet Móvel

Nattus Delivery
Cozinha Virtual

https://www.instagram.com/obomjilo_marmitasaudavel/
https://www.instagram.com/debvegg/
https://www.instagram.com/_dibandeja/
https://www.instagram.com/nattus.delivery/


“Ser negro e no 
Brasil e 
empreender é 
muito mais difícil. 
A gente não tem 
alguns incentivos 
e ouve muitos 
nãos pela frente”
Ana Carolina Cederboom, do 
@conexafroempreendebs

 

https://www.instagram.com/conexafroempreendebs/


ARTE

Afro Tu
Coletivo de artesãos, artistas e 
designers

Estudio Prêo
Muralista e artista visual

Dani Emiliano
Ilustradora e Artista Gráfica

https://www.instagram.com/afrotuu/
https://www.instagram.com/estudiopreo/
https://www.instagram.com/daniemiliano.artes/


COMUNICAÇÃO

Ok Preguiça
Design Gráfico, Vídeos, Fotografia e 
Motion Design

MODA

Soul Frida
Bolsas e acessórios feitos à mão

https://www.instagram.com/okpreguica/
https://www.instagram.com/soul_frida/


Chinua Acessórios
Acessórios diversos

Eu que fiz crochê cia
Peças em crochê feitas à mão

Makebas Brechó
Brechó com curadoria 

Lumimus Ateliê
Peças feitas à mão

https://www.instagram.com/chinuaacessorios/
https://www.instagram.com/euquefizcrochecia/
https://www.instagram.com/makebasbrecho/
https://www.instagram.com/lumimus/


Tiana Moda Afro
Cultura africana com estilo moderno

https://www.instagram.com/tianamodaafro/


Inácia
Bolsas e acessórios

Nega Show Moda Afro
Roupas femininas

Rosângela Afros
Moda Afro

Loja Azza
Moda feminina e masculina

Loja Blessed
Moda feminina

Boutique Preta 013
Acessórios

Ju Araújo Oficina Criativa
Bolsas e utilitários em tecido

BELEZA E ESTÉTICA 

Jhow Tromundo 
Barbeiro

https://www.instagram.com/inacia_designer/
https://www.facebook.com/cidinha.cida.102
https://www.instagram.com/rosangelaafros/?igshid=17so3cgw9sxrm
https://www.instagram.com/loja_azza/
https://www.instagram.com/lojablsd/
https://www.instagram.com/boutiquepreta013/
https://www.instagram.com/juaraujo.oc/
https://www.instagram.com/jhow.tromundoo/


Loja Azza
Moda feminina e masculina

Loja Blessed
Moda feminina

Boutique Preta 013
Acessórios

Ju Araújo Oficina Criativa
Bolsas e utilitários em tecido

BELEZA E ESTÉTICA 

Jhow Tromundo 
Barbeiro

Espaço Looking - em Praia Grande
Salão especialista em cachos

https://www.instagram.com/loja_azza/
https://www.instagram.com/lojablsd/
https://www.instagram.com/boutiquepreta013/
https://www.instagram.com/juaraujo.oc/
https://www.instagram.com/jhow.tromundoo/
https://www.instagram.com/espacolooking/


“Minha motivação 
também é 
promover um 
veganismo 
acessível, para 
pessoas pretas e 
para todo mundo”
Débora Paixão,  do @DebVegg

 

https://www.instagram.com/debvegg/


Moana House Salon
Salão vegano e especialista em 
cachos

Dani Lino - em Guarujá
Salão especialista em cachos

Salão Raízes do Brasil
Salão de Beleza

Jordana Nails
Alongamento de unhas 

https://www.instagram.com/moanahousesalon/
https://www.instagram.com/sou_danilino/
https://www.instagram.com/salaoraizesdobrasil/
https://www.facebook.com/afrontenails/


Dama Sem Drama Braids
Tranças enraizadas, box braids, 
entrelace, crochet braids e aplicação 
de lace

Criola Afro Hair
Tranças

https://www.instagram.com/dsdbraids/
https://www.instagram.com/criolabraids/?igshid=10n7vhms8jdq0


Beattris Brito
Esteticista, designer de unhas e de 
sobrancelhas

Keylla Brito
Maquiadora e influenciadora de 
beleza

OUTROS

New Mobility 3P
Promoção de saúde através de 
diferentes atividades físicas

https://www.instagram.com/beattrisbrito/
https://www.facebook.com/keyllabritoblog/?hc_location=ufi
https://www.instagram.com/mobilidadefuncional/


DJ Absolut
DJ em festas e eventos corporativos

The Walking Pet
Passeio recreativo com o seu 
bichinho

Vanessa Ribeiro
Sexcoach, palestrante e consultora 
de produtos sensuais

É pique Festas
Decoração de festas

https://www.instagram.com/_djabsolut/
https://www.instagram.com/_thewalkingpet_/
https://www.instagram.com/vanessaribeiro.oficial/
https://www.instagram.com/e.piquefestas/


Tarcísio Muniz
Personal Trainer e coach

CS Infostore
Serviço de conserto de 
computadores

Gi Toledo
Consultoria de negócios, workshop, 
treinamentos e palestras 
motivacionais para mulheres

Ana Carolina Cederboom
Gerenciamento de Projetos

https://www.instagram.com/blackcouplefitness/
https://www.instagram.com/csinfostore/
https://www.instagram.com/toledogeovane/
https://www.instagram.com/soulpretinha/


Preta Produção
Consultor em Educação Étnico-racial 
e Orientação Jurídica

Tarcísio Muniz
Personal Trainer e Coach

Rodrigues e & Oliveira Advogado
Advogado (criminal, civil, família, 
bancos, consumidor e trabalhista), 
consultor jurídico, logístico e 
comércio exterior

Johnny Washer Laundry Services
Lavanderia

Dom Lino
Produtor Musical

https://www.instagram.com/pretaproducao/
https://www.instagram.com/blackcouplefitness/
https://www.instagram.com/fabiomurphy/
https://www.facebook.com/johnnywasherls/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/domino.lino


Formas de apoiar 
essa galera



A lista de empreendedores negros 
em Santos é enorme. E, com certeza, 
pode ser ainda maior com indicações 
que devem surgir a partir deste post.

Fica difícil 
comprar de tantas 
pessoas. 
A gente sabe.
 



Portanto, além de comprar os 
produtos ou contratar os serviços, 
existem outras maneiras de apoiar 
pequenos empreendedores. 

Você pode, por exemplo, segui-los 
nas redes sociais e apoiar os 
trabalhos desenvolvidos por eles. 
Vale: 

➔ Compartilhar
➔ Curtir
➔ Salvar o post 
➔ Deixar aquele comentário
➔ Marcar quem pode se interessar 

pelo serviço ou produto

E, se acaso você comprar algo, 
lembre-se de avaliar e de divulgar 
com os seus amigos. 

Segundo uma pesquisa do Sebrae e 
FGV, os empresários negros têm 
sofrido mais com a crise da COVID-19, 
ou seja, qualquer compra pode fazer 
a diferença.

 



Gostou?
Receba mais 
conteúdos 
seguindo nosso 
perfil no 
Instagram

https://www.instagram.com/juicysantos/
https://www.instagram.com/juicysantos/
https://www.instagram.com/juicysantos/


Compartilhe este 
guia nas suas redes 
sociais e aplicativos 
de mensagem e siga 

apoiando os 
pequenos 

empreendedores da 
região.

2020


